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11 рсдлагасмая хрпстоматія заключаетъ въ себѣ ««рынки изъ 
г. Аду и ИЛ.ИХТ. Латинскихъ христіанскихъ писателе П: Мшіуділ Фе¬ 

ликса. Те рту. і ііаиа, С'в. Еииріана- Арнобія, Дактанція. Дашіса, 

Он. Амвросія. Клан;. Іеронима. Кипи. Августина, ІІрудепція. Гіі- 

лонія Аноллшшрнса, ( н. Льва 13.. С'в. Григорія Г», и Гршорін Тур¬ 

скаго. Цѣль ел—ознакомить учащихся съ лучшими представителями 
Латинской христіанской литературы—до ѴШ-го в.—и подготовить 
воспитанниковъ духовныхъ семинаріи къ самостоятельному чтенію 
п изученію произведеній названнаго періода. Посему въ хрпсто- 

матію вошли въ болѣе или менѣе обширныхъ отрывкахъ самыя 
характерныя нт» историк»-.штературномъ отношеніи произведенія и 
введены довольно ыогочпслсшіыя примѣчанія, имѣющія главною 
цѣлью способствовать болѣе точному у разумѣнію текста. При выборѣ 
отрывковъ составитель слѣдовалъ указаніямъ самаго компетентнаго 
въ оцѣнкѣ произведеній позднѣйшаго періода римской литературы 
судьи—Кберта, автора извѣстно труда: Ооаеііісіпс сіег сйгіяШсІі- 

Ыеішвсііеп Іліегаіт* ѵоп ііігсп Апіаіщеп ЬІ8 гит Яеііаііег ІѵаѵЬ 
гіея Сговчсп. Ьеіртяі». 1р74, а при составленіи примѣчаній—луч¬ 

шими комментированнымъ изданіямъ отдѣльныхъ пнеате іеп и общимъ 
пособіямъ, изъ которых!» главныя суть слѣдующія: 

А) Пособія пексикографическія: 

1) КогсоІНпі. То1іп8 ІдіІіпіШІ8 Іехісои оіі. Ѵіпс. Де Ѵі4. 
Ргаіі 180<Ч— 77. о ѵоіі. 1° съ относящимся к к нему Ононіа- 
вііеоп ѵоі. I. И. 

2) М . Кг е ііікі. ЛѴогЬегЬясІі Деѵ Ыеіпічсііен Яргасйе насіі Іііяіо- 
гічгІі-^псІІБСІіеіі Ргіпхіріеп шіі йісісг Стіектійіё’шщ Дег 
(іглпішаі.ік. Зѵіюпутік шні АІіегПпппчкшіДе. Т^еірхіі-. 184:3—45. 
4 ѵоіі. 8й. 

і* 



и Писание. Г.іокюгішп тсііж « ЩІпШіІ!* Ы- 
( Л. 6 Ненчсксі. Ригіяіч. 1840 50. 7^ѵо11. 4 п дот.ч 
иёніс" ш. нему Ь. ЬіейепІжЛі. Ггапкі. 1357. 

Б) Пособія грамматическія: 

П \Ѵ СогіИШ Шт «в ДиччргасЬс. Ѵосаішшич нші ВоП,- 
„ш8 йег ЫеІпйсІи» ЗргасЬе. • Лива- Шр*.. 1ы,ь- ,0. 

2 ѵоіі. 8”. 
21 Н. Яскнскаг§1 Шг Ѵоса1і8пні5 йеъ Ѵи^ЛгІввЙші. МЯРВ 

1806—68. 3 ѵоіі. 8е. 
3) Г. N6110. Воппепіекге Йег Іаіеіпіксііеи Зргасііс. Ий. I- Ввгі. 

1877. Вй. II. 1875. 

41 И. К іі 1іие г. АііНіІкгІіске (ігаішпаіік йег ІаіеішксЪоіг Зргасімк 
ІІашюѵ. 1877 Вй. I. Вй. II, 1. 1Ні8. 

Г>) Л. Иг а в ег. ЩЙолчске «Шах йег 1а№іпі.чс1ісп ЗрпсЬс Вй, 

I. II. Ьеіря. 1874—78. 

П (I. Т. \ К г О а е г. Огатпіаіік йег Ыеіішскеп Зргаскс. Вй. 

[. II. Нашюѵеі'. 1842. 

7) 6. ЛѴ. Ооявгаи. ЩІеіпіяеке ЗртЧЙрйкгс. ЙіісйііиВіЛ?;. 180.). 

Ы Н II б іі в с Іі. ІЫа ннй Ѵн1ВаІа. Пав Вргаскійіотйег' игсЬгівІ- 
Искеп ІЫа шій йег ЫЬоіічсіісп Л-чНЫ» аміег ВегіІс^ісЬі- 
»шіе йег гбтізскеп Ѵоікчфгаске. МагЪшд. 187о. 2 А ■ 

1 ѵ. 8^. 
01 Л. Г иск 8. 1% готаніескеп «ргаскеие Іи ікгеш ѴегкаШ.вв 

7ши ВаІеініЕсксіі. Наііе. 1840. 1 ѵоі. « . 

Ю'і Г. I) 1 с7. (тгаіптаіік Йег геіиапіяѣеп Вргаскшъ 3 Аиіі. Вопи. 

1870—71. 3 ѵоіі. 8". 

111 Р. ІИ е г. К*.уто1о8іякез \РоЙ№Іис1і Йог готапічсксн 8рга- 

сксп. 2 Лпіі. Вопп. 1869—70. 2 ѵоіі. 8°. 

В) Пособія реальныя: 

Ц Л. Гаиіѵ. Ііеаі-Ешуоіорййіе йег сіамской »1Ы»Іиіт*-Ы8- 
аеівскаЙ.'Кыик. 1837-52. 6 ѵоіі. 6"- І-П т. 2иад. ІЬ*.2-ЬЬ. 

2) Кг. Еіікксѵ. Веаіісхікоп йев кіа&чівскси ЛИсгИпння. ЛиІІ. 

Ьім'р/. 1874. 1 ѵ. 8°. 

:і) А. Віск. ЭДШоппМге йсъ анШрНЙ* ѵотаіпеч еі «ИИ"®8- 

Гг. |і. СІнкіпй. Рагів. ІШіІ. 1 8". 

1. 

|\Линуц.ій Феликсъ. 

Мпнѵціечп, Фе.ші.сомъ начинается радъ . іатпнсііихъ христіан- 

,.ѵ,; писателен вообще И аіюлогетшп, въ частности. От, немъ 
>ш имѣемъ несши скудный свѣдѣнія, „секача 
чшт іыіо гот, сохранившагося его разговора- ОсШіи». і'іннѵциі 
Г«Г«мѣча».иИІмъ адвокатомъ въ Римѣ Ш 
йіеш.) и спорна, будучи язычникомъ. і«і:«*іяя. «Л ”1^*^» 

міііетіаш-тна, но вііос.іѣде.тшіі. приняв', икру 
сдѣлался однимъ изъ норныхъ -я апологетовъ. Врешь ш; Ытврре 
-шит, " нисіцп, МпичцШ, съ точностію онредѣлено оыіь нс молей, 
йо.ъшпштво новыхъ ученыхъ считаетъ, со современником., Ком- 

ииД'’ С,1чннеі!іе°Мішуція іюсип. названіе: ОЫаѵіші » игами 
ііююгі. імзгоіі»]* между б іижайшимъ .юрааомъ намі, ш и„и1ыиь 
шіноіугішн: Сассйшя *КаЫІ8, Осіаѵіик Іаивапш* и сочюиітеяемь 
Напив. Въ общихъ чертахъ содержаніе рішгевоіи. 
введеніи авторт, ражкавываетъ, что къ нему пріѣхалъ *гп зад. 
шевнміі другъ Октавій, еще ранѣе его ооратившшен въ христіа 
ство; „дниёмъ тиранил.,сі. он,, шъ Вила.Щ- Остію Іа*% фш. 
рая. на берег* «ори, «ни негрѣ™„и ъ съ оощгмъ лшкомым , Ц л 

' яХГ^"" » «; 
исішшшіі. спѣтомъ ренин,. Эп. укоры “‘'давилъ» 

„ ЦещиШ начинаетъ свою річі,, въ шгюрон 
нація ч’ону, ЧТО от. оогался иѣреш, ІИІіД*^ Д; емя 
налъ христіаштва. Нашшдаа скепсис',, іад^штшся ьк Іі 
По 'іыгаінотвомі, обрааоваішы.ѵъ апычипков-ъ, онъ СЮрММй Д 



ІІ1И ИСТИНV \ :а|12іть ІИМІО-ІМ'ГЛ.ІІІІ. II что ОШ, поэтому ИрГДИПЧПТіІГГІ, 
оплінт.ііі ія. ііі.|іі. о топъ. і.і 11<>2**>и І’чмі. мом.ілт. г поимъ ко.т- 
•іісмь. 1»і, срапііічііи съ пои., христіане■ни» иредстяиліісчси учепіеіп., 
которое точно пікл.с по можеті. прпнегпт къ но.игапііо петлим. 
І5і. о’іпі-гі. па .ну рі.чь ОктаиШ продетанляогь письма пространную 
и оогігштс.іьпую апологію хрштіапгтни. кь китороіі пиит, за ша¬ 
ромъ слѣдитъ ла ходомъ іиюихчііл спенчо и роли; пика п по еіета- 
илаоті. оси, ра лъяспешл и оттроиора.-оніа ни одного плъ ого па па¬ 
й-Ній на хріитіапстно. Рѣчь ого до такші гіешчш н]іоііін.нута 
пскрсчптги-ю и уиѣдйтельпосіью. что Цециліи, иыслушакъ ее. при- 
.:ц;іогь ооГ.а посіѣ л .де11ным і.. 

ІІеіорпко- ш Герату рпое .аіачоиіо «Октаиіа» весьма велико: пои 
къ споен архитектоникѣ подъ печіоередет псинымъ вліяніемъ с.очн- 
псиія Цицерона сіе наінга сіепгиш, это перпое пронлведепіе латин¬ 
ской христіане коп про-іы ноеіѵп. отпечатокъ классической простоты 
и ікупцсстиа. лел.аіцш также л ла яликѣ, который отличается отп¬ 
оенною чистотою и правильностью. 

Лучшія паданіи М имущи суть слѣдующія: Он/еііив (сшп поіія 
ѵмтіогпт) іііщсі. Наіаѵ. ИЯ2.1. (Ігоиоѵшв Баі. 1700. Оеіііег 
Ьеір/. 1747 п Ііаіт ЛѴіеи 1867. 

Лучшее плслѣдонаиіе о МітуцН.: ЕЬегІ. ТсгІиШапя Ѵегіійііиівв 
/ц Міппсіия Ееііх нъ АЫшнсПшщеп <1. Конщі. Васіівівсіі. ОевеШсѣ. 
с]. ЛѴівзспвсІіаГіеіі. Ьеір/. 1*08. 

Сар. 17. Кес гесиво, цшні Саесіііив аЛяегеге ііііег ргаесіріт. 
сошіівня еві, Іюпинеіи повве во сі сігсптврісегс (ІеЪеге, ерші віі, шійс 
хіі. цимге віі: иігшіі оіешепіія сопсгеіив ап сонеіппаіпв аіотів, ап 
роііітя а 1)ео Гасіпв, іотшіия, аиітаіив, (рюсі ірвит ехріогаге еі 
сепіеге віпе ипіѵегзііаіів ішріівіііопс поп ровзшпив, сит На соіте- 
гепііа, еошіеха. еопсаіепаи віні, иі піві Ліѵіпііаіія гаііопеш (Шщоп- 
Ісг схсиввегів., певгіав Ьиташіаіів, нее роввів риісіігс уегеге гет 
сіѵііеш, піві пщ'поѵегія Іишс еотшипет оптііті ішшсЬ сіѵііаіет, 
ргаесірие, с ит а іегів Ьеіпік Іюе сіійегатив, грюіі Ша рглпа М Іп 
Іеггатсріе гег@впйа пііііі нага випі рговріееге піві раііиіпт. Ков, 
«іиіЪи» ѵиііив егесіив, (рііішв виврссіив іп саеішп (Іаіпв еві, вегто 
еі га Йо 2), рег еріае Бейт ациовеіпіив, вспііпшв, ітііатиг, і»погагс 
нее Гая пес Іісеі ін^егепіет ясве осиіівеі венвіЬив іювігів саеісвіет 
сіагиаіет: ваегііе^'іі епіт ѵеі тахііпі іпвіаг ові, Ііиті «ртегеге 
гртсі іп виЫіті тІеЬеав іпѵепігс; цио ша^ів шііп ѵісіепіиг еріі Іишс 
шишіі Іоііив огпаіит поп (Ііѵіпя гаііопе регіесіит ѵоіипі, весі 
ГпівЦв3) ^иіЬи5^1ат іетеге еоЬаегепііЬнв еоПй'ІоЬліит, тепіет, 
вепвшп, осіііоя сіепщие ірвов поп Ітікч'е. СІиісІ ечиш роІ<‘Ві евве 

’) Срвп. О'ііІ. МеПіпі-1.М. Ргомііфіе опт ^н-еі.чіт апітліія ссПта Іеггаін. 
Оѵ Іюпііііі мгЫімм; {ІізіНЬ спі’ііппцііі1 іигп інмчі <4 спхГор .і«1 Рі.іста ІсЛІі-ѵи ѵоІТия. 

') ;-с. Паѣ) .чипѣ 
я) аішпіч. 

Іаш арстгиш, Пип сопі'евміш Пшнріе реіъріе ішіп. <чші исиіов іп 
саеіані «пяиііс іі^ *'і с|паі‘ внпі інГга еігсаеріе Іивігаѵсч'ів, ерташ с^яяс* 
аПсрюсІ ішиісіі ргаевіапіівяішае шеіііів, ерю оішіів иаіига іичріге- 
іііг, іпоѵоаі.чг, аіаіиг, ^иЪспіейіг? саеішп ірвипі ѵігіе. дтиип Іаіе 
Іешіііііг, (]шші гаріеіе ѵоіѵііиг, ѵеі ерюсі іп ііосіет авігів сіівйіі- 
йиііпг, ѵеі циоО іп сііеіп яоіе Інвігаіііг: іаш всіев, еріат віі іп с*о 
впшті ішпіегаіогіч тіга еі сііѵіпа ІіЪгаІіо; ѵіііе еі ;ішіпш, пі воііб 
ашЪііив Гасіаі, еі тенвеш ѵіііе, иі 1ип;і анейі, вепіо. ІаЬогех) 
еігсишауаі. (^цні Іспеіпчіпіін с4 ішіііпів сіісат гесигвапіеч ѵіссв, 
иі віі ітЬів орегія еі (рііеіів аИлтііа іѵраіаііо-' гсііінріешіа ѵсго 
авігоіещія2) ]»ю1іха сіе якіегіішв огайо, ѵс*1 гртсі гецапі спгвіші 
паѵщатіі, ѵеі срині агапгіі теіещііеріе геіпріів ішіісапі3), 
с}іше віи^иіа поп шосіо п{ сгсагѳпйіг, йегеиЬ, (іівропегеніиг, вишті 
орійсів еі регГесіае гайопіа ейпигппі., ѵегипі ейат веніігі, ]>ег- 
яріеі, іпі,с11е^і, біі№ вшита воііегііа еі тйопс пои роввтіі: гіиісі, 
сит огсіо Іещрогит ас Гпщтп віаЫІі ѵагіеШе сіьіііщиііиг, іюнпс 
аисіогет впит рагепіепіеріе іеяіаіиг ѵег аесрю сит еиів ПогіЬив 
еі; аевіав еиш яиів шеввіішв еЬ аиішипі таіигііав цгаіа еі. ІііЬета 
оііѵііяв 4) неееввагіаѴ і^ііі оідіо Гасііо інгЬагеІііі', піві тахіша гай- 
опе сопвівіегсі. Іаш ргоѵійепйае (ріапіае 5І, пс іиешв воіа ^Іасіс 
игегсіп) аиі воіа аияіая агсіогс Ісптегеі, аиіишпі ег. ѵегів іивегеіе 
теШит іетрегатепіит, иі рег ѵевіщіа еііа аііиі геѵегіеііііз оссиШ 
еі іппохіі Ігаіівііпв ІаЪегепІиг. Магі ііііепсіе 7), Іер;е Иііогів вігіи- 
^ііііг; тщісЦпіс] агЬопіш ояі ѵісіе, іріат е Іеггас ѵізсегіЬпв апіта- 
Іпг; авріее оссатіт, ѵеГіиіІ гсч:і]ігосів аевІіЬив: ѵісіе Гсиііев; таиапі 
ѵепів реіешііЬцч; Диѵіпв іийіет, ешіі нет рег схегсШв ІарзіЪиз; 
еріій Іосріаг аріе іііврозііа гесіа 8) шонйиш, соіііиш Пеха, роітесіа 
сатрогтп.' циісіѵе аііішапііиш Іориаг асіѵегвив вевс Іиіеіаіп шиі- 
йГогшеш? аііав апиаіав согпіЬив , аіілз сІепІіЬив ваеріаз сі Ішкіаіив 
ішриНв еі врісаіаз асиісів аиі ресіині ееіегііаіе ІіЪегав аиі еіаііоие 
ріішагши? Ірва ргассірис іогшае повили* риісіігіішіс» Бейт Гаіеіпг 
агіШсет: віаіив гщіеіпв, ѵиіінв егесіив, осніі іп витто ѵсіиг іп 
вресніа сопвіііиіі еі отпев ееіегі еепвпв ѵеіиі ін агее ,,-1 сот- 
ровііі. 

Сар. 18. Сотщніп еві іге рег вііщиіа. Кііііі ін Іютіие,тотЬго- 
гшп еві, (}ію(1 поп еі песевеііаіів саива 8ІІ сі гіееогіз, еі ертй та^і» 
тігшп сіі, еайет й§ига отпіЬпв, весі ^^тсбат ипіепщие Ііпеатепіа 

*. ііііюі- Іітлг с|по Пчирип1 поп оррагсЧ. Так?, про лунныя ватмрпія гово¬ 
рилось: Іииа і.ііюіііі (ю. шогЬо). 

’) астрономы, 
8) отъ ІШІІгПѴ. 
*) маслины арііютч, къ Италіи въ декабрь мѣсяцѣ. Соіиіпгіі. XII. 5о. 
’) соед. ст. ііічстѵ- 
"І с-л. 0\ ІЛ. нчЩч иЬ п^мііио ігі^оіѵ )юіііиь. 
7) - а?]чссі шаге, 
сптіа, схееіьа. ”1 ві. головѣ. 
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ііеііеха: кіс оі. 8Іті1с*> иміѵсгяі ѵніотпг оі ініег «о *) йіицпіі йіччі- 
»іі1с8 іііѵенітиг... \ос ішіѵегкііаіі кпішінпойо І)сик, чей еі рнг(Ншк 
солкиііі. Гігііаітіа хоіо (Іеііпіиг хім| гітітПиічітЛх танк ісрпге 
гесгсаіиг, Аедурй .чіссііаіииі іспірет Хііий антік. ЕирІігиіикМеко- 
роіатіат рго ітЪгіІшк реихаі, Іікіпх Питон еі кспчс 3) Огісиіет 
йісііиг еі гіцаіх*. (^інкі хі іііуге&кик аШріат йшпиш шнніа ехсиііа. 
Йікройііа, Отаіа ѵійікъек, иікріе ргаееяіе еісгсйегоч (Іотішпп еі. ііііз 
Ъопія геЬик шііНо еяяе шоііогеш 4), ііл іи Пас ншшіі Лото сшп сае- 
1«т Геггатцио регіикігаш ре.г.чрісіак ргоѵійопііат, ипііпсш, Іоцеш, 
сгейе икке ииіѵсгнііаіік йошіиит ра геніи ни ріе іркік кЫепЪик сі. Го¬ 
йи* ітпиіі рапіЬия риісіігіогсш: иі іогіе. ерилпат (Іе ргоѵійенііа 
пиііа (ІнЬігаііо екі, ішріігенйшн риіак, иігипі шііи.ч ішрегіоан агЬі- 
ігіо ріигіпіопип саиіекіе геуииш цпЪсгиеІиг; цииі! іряпш пен еяі 
тиііі ІаЬогіх арегігс соуііапіі ііирегіа Іеітена, срііішя ехетріи 
иіщші йе саеіоь). (^иаийо пиидпат ге^ні косіеіак аиі сшп Іійе 
соеріі аиі кіие сгіюге йекііі? Ошіііо Регат Йо сфшгши Іііітііи 
аііё’ш'апіея ргінсіраііші еі ХПсЬаііогшп раг г), птгіиат іаЬи- 
Іат, Ігашео; оЬ равіопші о Г. сакао горниц (Іо дешіпів 1и) те- 
тогіа иоіі&шш екі: ^енсгі сі восогі и) Ьиііа іоіо оіѣо йііТпка 
яині, сі Іат ша^иі ііирегіі йиоя іогіина. поп серіі. Ѵійе ссісга 
гсх шш8 арііш», йих штк іи угеріЬи.4, іи агтепіів гесЮг итіь. 
Ти іи саеіо кшишаш таіекіаіеіи сііѵісіі сгейак еі ксіпйі ѵегі Шіик 
ас (Ііѵіні ііирегіі Іоіат роіезіаіеш, сит раіат кіі рагепіет отпіит 
Реши, нес ргіпсіріит ІіаЬего нес Іеппіншп. ^1IІ наііѵііаіет опті- 
Ъіі8 ргаекіеі, 8іЫ рсгреіиііаіеш, <]иі аиіе тшиіит Іпегіі 8іЪі ірзе 
рго іпиіійо, (ріі ішіѵегз». (ртееткрю випі, ѵогЬо іиЬеі, гайопо 
(Ііярепхаі, ѵігіиіе сопяшшпаі. Ніс пои ѵнісгі роІсвГ, ѵізп сіагіог 
сзГ, нес сотргеіиіі, Іасіи ригіог очі, нес ае>іітагі, всн^іЬия таіог 
еві, іпііпіГ.118, ітшензия еі «оіі віЪі Іапіня, циинГих еяі, іюіих: іюЬія 
ѵего асі іпісііеспші ресіня аіірнхіиш езГ, еі іііео «іс опт сіірю 
аезіітатш, ііиш іпасзйшаііііеіп гіісішиз. Еіосріаг, (іиетаіітосіііш 
яепііо: шарііііиііпет Оеі циі ке риіат поязе, інінпіі; чиі поп ѵиіі 
тіниеге, нон пиѵіі. N(‘0 ношен і)ео ([иаегая. І)еия потен еяі; іПіс 
ѵосаЬиІія ориа ойГ, сит рсг яшрііоз ргоргіія арроііаііоиит іняі^- 
иіЬи» тииііікіо (Іігітотіа с.чГ: І)оо, (|ііі хоіив ехГ. I>еі ѵосаЬиІит 

*} — І11ІСГ ИО>. 
а) сооГі рядно общерасирос/іраневному взгляду дров воет о томъ, что солнце 

весьма рѣдко иоісааываетел въ нриташш. 
ч) вслѣдствіе плодовосности своего іин. 
*) ервн. Сі«ч «и* шіі. ііеог. II, § Іо0- 
г’) = ріига іиіреѵіа іетчіа асі ехешріпш ішрегіі саеіечіі?; ішшаіа мші. 
г) изііѣетеи і. разсказь Иродота о выборѣ одного царя изъ многихъ пре¬ 

тендентовъ, но ржанію коня. 
1) Етеокль и Нплнннкъ. 
*■) іаш «хоіеіаііі, ьіие сШеасія <■( м. 
9) соед. шешогід Он ^сіиіиіе іюіічяіша с^І оі» 

,и) Роыуль и Ремъ. 
’ Цезарь и ІІомнеіі. 

ІдіПші і'Яі... аніег тЫКаіиспіа пптніниін, «■! регкріеіек еінх сіатііа- 
Іічн. кМііі] «|ііім] (ішпіппі сіе ічі.о 1іаЬ(1*» гоняепкншѴ ишііо ѵпідич: 
сшп агі гіісішп тпаіпіх іешішіі. ііііііі аііікі (|илш «1)ічпи» (Іісіті 
оі «Г)еих ііімл>тіик і'чг> сі «Пен^ ѵотих » еі «м Пеня (Іічіо.гіі». 
Л иірі іхіе нашгаііх хепио еяі, ап СПгіяІіаш соіііІіоіПіу огаііо-' еі 
<|иі Іоѵет ргіпсіреш ѵоіипь. іаіішііиг ііі ншніііе, хе«1 (1с ина роіе- 
йіаіе соііхепіітіі.. 

Сар. :І7. (ѵ>шіш |іиІс1тті врс'ГасііІиін 1)ео, сит Сіігіяііішщ 
сит (Іоіоп* сопргечіііііг. счш а(1ѵогйііш пііпач с Г яирріісіа оі 1<н- 
тенПі сотропіінг, сит йігоріідніі пкігііч сі Імлтогеін еагпііісіч 
іпгі(1иі№ інсиісаі 1), сшп ІіІкчЬаІст ттт шіѵоѵйіій гецс.ч еі рппсі- 
ров огі^іі, хоіі 1)оо} сиіич С8І, січііі! сшп Ігііітрііаіог сі ѵісі.ог 
іряі, (ріі шіѵегякш хе йСпІенЬіат Ліхіі, Ін8и1ш! Ѵісіі:, епіш <іиі циші 
сопІешІЦ оЪіішііі. і^ііій ікш іпііех 8и1» осіііія лн])от1от аиііасіич 
регіеніит ргоѵосоіУ >іото сіипі ргагшііші р(чсірі1 апГс е.хрогішоп- 
ипн; еі іііі]н.‘Га1;ог Іатсп (]ііо(І нон ІіаЬсІ нон (Іаі.: іюп ]тІояІ ргора- 
Й'аѵе ѵііаш, риіехі. ІиіночГаге шіііішіп. Лі. спііп І)сі тііея нее, іи 
гіоіоге (Іехспіпг пес шогіе (іпііиѵ. 8іс Сіігіяішіич тьсс ѵісісгі роіекі, 
пои роГохГ інѵспігі. Ѵоя іряі саіаіпііовоя ѵіѵоя іеііля ті саоіпін, 
Мисішп Нсасѵоіаіи, (ріі сит еітаяьеі, іи ге.цош, ])епх8с1. ін ІіозйЬіів а), 
ііізі Йсхісгат ]мччІі(1І8.чеІ. Еі циоГ их іш&ігія поп (іихігапі яоіиш. 
80Й Іоііип (огрпя іи і, сгешагі хіпс иіііч сіиІаГИшя ригіиіогппі, сіпи 
йітіиі ргаскегііт ІіаЬсгепІ ін чиа роіеяіаіе? Ѵіги.ч един Аіисіо ѵеі 
сит Аі|иі1іи ;і) аиі, Ненніи едпираго^ рпегі сі тиііетііае пояігае 
сгисея сі ІогшеіЦа, іогач оі питек міррікіогит Іеітісиімк іпкрігаіа 
раііепііа (іоіогік ініікіппі. Мес ініеііс^ііік, о тіаегі, ікчпінелі екве, 
еріі аиі 8Іііе гаііпис ѵеііі роеііаш кпЫге, аиі Іопиеніа кіи о Нео 
рочкіі мі8ІіпегеУ Мікі іогіе ѵок (Іесіріі, (рю(1 Пиши ііевсіеиіоч сііѵі- 
Ііік еШиапІ, ІюіюгіЬнк Ноіоані, роііеані ]»0ІенІаІіЬи8. Міясгі іи Іюс 
аіііик Іоііиіііиг. иі (Іесійаш. аіііик. Ні епіт ііі ѵісіітае ай кирріі- 
сіиш варіііапіиг, иі Ьохііас ;кі росігат согопаніиг: іп Іюс айео ^иі- 
(Іаш ітрспів ас (Ьітіиаііошіііія егі^тпиг. иі іпрепііпи еогит рег- 
«Шас іпепіек Псстіа роіехіаіік Шюп* пткііпеніііг 5). АЬ.чрю емііп 
поііііа 1)оі (|иас рніекі ехяс коіійа ісіісііак, сит птгк яіІУ котиіо 
8Іті1і8. ашеершт іенеіиг. еІаЬіМіг. 1«ех ек? еі іат Іітск (ріаш іііпс- 

М інсиіегш' соік-нісатс: сл. ЧсгіііП. ,иіл. Хні. 1. К), рііѵаіоя с-іііін (Ісон... ііо- 
нісчгісл Ііссніім іпспісаііч. 

*) іп ІкЫіІиіч іпіег 1ю>1с.ч. 
а) М. АцнПіич сор. (іЗВ ТТ. измѣни и чески выданный Митридяту, который 

аамучичъ его, залпвъ еліу го]ілп расгоіілсшіымъ золотомъ. 
'■) Бе^ніня соч. 4Ь7 п 4Угі, замученный Кариагеняііамн, выставлялся очень 

часто какъ примѣръ необычайной твердости вь перенесеніи жесточайшихъ 
мученій. 

в) Ііопстр. ні іпепіек рсічШпс ІіесііІіЛ ріПеріаіія ІіЪітс ііиінііпсніш- шреиішн 
согши. Въ оі ихъ словахъ можно видѣть намек ь на безграничную власгс, ире- 
чоріаицгвъ, распорлнгавшихсл цезарекнмч. престоломъ и какъ бы имъ торго¬ 
вавшихъ. 
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ГІУ. І'І іршміііи'і МЫ НІІІІІО сошііаіп ііір&иік. ;н1 ррпопііпп Пти-іі 
м'|"~ ••-'І- Мѵйі «'(1 Гѵі'Шиніі пшіе сгогіііиг, р| шацш, ѵіаііои 
'ігеѵі' ,Ыи Нот пор іпяігиійіг, <ач| „пегаіиг. Кмеііім еі ршрпгі* 
аіопагм.- ѵішщ «тог ІІП11ІІИІ5 рі іпапі» сиіітіз (ІіідпііаГ.і^ Гнідот.» 
ршриіа .и!., мпіикін'р. ХпЫІіЩе ^опсгокня ея? рагвпіпз іио* 

оішіся Іаіпрп рагі а,по пая ішиг. <аі|а ѵігіиір йійіпшіішіг 
\г- і.иіі.пг (|Ш шмпіпь рі рпйоге «чмепіиг, тегію піаіія ѵоіпріа- 
Гтішя і'І рпшріз ѵрвігіз г'І яреіТаспІія аЬяІтсшия, і{іюпші .4. (іи ядр- 
пя огіуЛіюш іклішт М похіа Ыашііпптіа йаттипи» Хат іи 1ц- 
іЬ 11І1ІІІІІІИЯ ') грій айв ІюггаМ рориіі іи яе гіхапііз Ітяшіат? іи 
ріайіаіпгіт ііоііп&Шіі /ІіясірІшашѴ Іи ясрпісія еііаш тш піііюг Га- 
гиі- сяі, Ііігріішіп ргиІЫог: папе рпіпі тіпт* ѵеі ехрішіі айиііегіа 
ѵеі тоимгаі, пит- епргѵіз Ііі.яігіо атоп-ш ііиш Ппціг. іпПіігіі; іііеіп 
ііеоя ѵеяіпія тйшшйо аіир», бичріпа, ойіа йейсрогаі-, ійрщ ядаиіа- 

. 7°“г,'тч Іасгінюа іеяігая ѵаііік ШвЦЬімі еі шіііііия ргптоеяі- 
810 Іктш-ііііііш І1І Ѵічо Яаеіиіія. іи шсіиіасіи Пеііч. 

^'ар 38. Чш«1 ѵеічі яаепііеюішп іиііциіав еі. рос.аіа ііеіііііаіа 
евиіеттпшя, поп сопівііо Іішогія оя(. яесі ѵегае Ііінгіаііз айчеіТіо. 
Лат еіяі опте цноіі иаясііпг |і| інѵіоіаііііе Iіеі пития шіііо ореге 
сопитрііііѵ, „Іімпршт Описи, не Чш8 поя схівИшсі тіі ііаешо- 
шія, фііішя ІіЬпІіші езі, грйеге, аці пояігае гоіііяоііія ріігіші. ХНіія 
апіет іііе. і|ііі йпЫгаІ, ѵегпія ішімірел' поз Погіішя, гит сагрантз 
сі і'ояаш ѵегіч еі іііішп еі ірііоЧіііг1 аііті ш Ншіііпя Мапйі соіо- 
..8 еі оііогіз еяі? ііія аіііііі оі яраѵяія (Цишг пюіііішз асяоіиіія, еі 
веііік соііа іошрірсіішиг. 8ане іщоіі сариг. ітп гшчташпз, ірпоясііе: 
апгат Іюш ііогів пагіЬия ііисеге. поп осі-іріііо сарііііяѵе яоіспшз 
. ат-ігс ). Хее ттТщіз согштшиз. Еде ѵо* іи Ьос тарів тігог, 
>1 иеіпиг1 міо(1шіі иііиіаіія ехапіщі ат яепііриіі і'асеш, апі поп яеп- 
Ііепіі согопаш ■*), сшп еі Ьваіік поп еясаі. еі шкег поп ;гаш1еаІ 
погіЬпа. /VI еіііш ішя рхмчршя айпгпатпя, аайсш Іі'ашіиіШіаІе ^па 
Ѵ1ѴППЧ.Я, пес аііперіііпмя агсчіепірт сомшаш, зрсі а ])ео аеіргпія 
НогіЬіт ѵіѵігівиі зпяйпрпшз: і|іііріі шоіііЫі. І>»і повігі Ііііегаіііаіе 
ярсші ярст іпіагае іеііоігаіія ййе ргаезепііз сіия шаіезіаіія апіта- 
тпя. Хи. еі Ьввіі пштціптз сі І'иіигі сопістріаіівие іаш ѵіѵітііч. 

іоіпйе Чосгаіез яспгі’а Аііісиз ѵійсгіі. иііііі яр ясіі’р о/тГрязня. 
Іевіітопіо Ііссі ІаІІасіяяіші йастопія ріогіояпя; Агоеяііак4) цпогріе 

сепріія.'' 1,"ІІ і'00"!1»"0 С' Цтіогоаоііею слова отѵ ЙіггаІ, суп. ішіі сіг- 

р.'і- саі.Шші, 'оЛигапп!,-. ^1'1’10" *' '>№ согг"",,“ «•'11ІІІ1І“ таіегі.іі пн, 

Ші ГШ'•?*»“ 

срсдноіі 'смщДПю ‘іЙ'І/ГІ *'• -1" !’• х-, есаоватсл. 
осшаіатсяь трети,-I каісІіа р'чпГ, , А*П»|»»<*<»1 ь"1'сш.т, 215-180, 
теля, і>сиолпте11, г-1■ ап™ ,?'' ІЧ^РР-Ѵ) ивъ ,).піды, сопремспшмп, Арнсто- іслл, ш.ш)л,псль скоптическои щколм. 

И 

гі СіішсаіІсБ гі Рѵітііі) і*1 о иііііі Лсікіоіііігогііііі ппіНіГіиІо НіШнм-сі; 
^ііпоііігііш *) сі іаш іи цсгрейнни гопі]ісгеіиІіпсі: рІііЬіяпрІтгиіи зпрсг- 
сіііа гопіічііиітц.ч, <|іюч г«птііріигоя оі асІііІГогоч иоѵішив і*і Іугаи- 
1Ю8 «‘Г 8і.-ііі]нт асіѵегкіій «на ѵі|,іа Сасишіоз. Хо.ч, <|иі шш ІкіЪіІи 
ааріспііаш 80с1 піепіг ргасіегіпшк, поп о1о(|ііііішг таі^па 80і1 л'іѵі- 
тпч, «ііогіашпг пои соп^епііои ірюіі іііі ипіита іпіопііопс «]ііае5і- 
ѵспті пес іпѵепіп1 роіиопті. (лИіі(1 іп^пііі вшпня, поЬіз іпѵі- 
Лепшч, 8І ѵсгііая (ІіѵіиіШіи іюиггі ичпроііз аоіаіе шаіигпіі? І’піа- 
т«г Ьоііо ііо8Іго еі гесгі аешспНаш Іетрегетіщя: соІііЪсаІиг 8іі]И‘г- 
^иііо, ішріеіах схріі‘1ііг. ѵета геіі^іо геиегѵеіиг. 

) Намекъ на елова Цецилія въ г.і. 13. (^пМ, ^пгншісЬх шеііеі пошіг аіііні- 
галііа ошшЬпх еі ы'сіашіа егаіеіаііо? цііі 8ііііоі]іі(ес сшп ііг со цііііі сі ^ипіех мг- 
Іііігагоіиг іЦ‘08 іііі Ніегопс іугптіо ^напсі-сіиг, [іѵішо (ІсНЬегпІіоііі іііспі рсіііі, 
(юхісшіе ііііішіш ргого^аѵй, нюх ніісгіші Іапішп асііііоііііих аіііинхіі, роМгсшо 
«иш сачэдз іапіае нюгае іуг.мишх ішіиіпчч-І., іей]іоінІіі іііе, «рюіі хіЬі фіапіо іи- 
ІЦПХ1ІЮ ііігіііог інтдегеі, Іапіо хегііах Іісгсі оЬхснгіпг. Снлонііді, Кеосскій. йй!1— 
4(іУ, аыамешгггаГі лирикъ. 
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Тертулліанъ. 

0>. >8})ІІ1І|Ш8 Ріогаі? ТспТніііііпик родился ш, Іби г. лл Май* 
піт'ИІ; шг «тца. бшшшго цскгу]>іоінип. ѵ ]лпп-к;л<> П|кмюнсѵла. 

"“гь оіеиь- П *»*> '^<,||Г.Ѵ.1.НІ!ІШ1 были жшчншаиш. Ош, 110,1\ - 
■ш.ті, ііреь'ішслоѵ обрпчшашс щ, іюдііомь гщюд*, бивгаеяь въ то 
лрсмя 0ДІШ.МТ, іі,л, цеііт)кіпі, оіфлэдлишіостл. Продлашм'юя ссбл къ 
адвокатур!.. 1с|пу.іліаш. огліяитсшло л.іуш.ті. лрало, .ятѣчт. съ 
•іѳлышип. \ піѣхош, .яиішідся въ школ.-ім, рлторолт, л въ соиер- 
пдшетвк ПП.ЩДѢ.ТГ. і рочоеі.ІШЪ ІІВЫКОМЪ. Кще ВЪ МОЛОДЫХ"!. .ГІГі'ІІХТ, 
гап. л|лліл.п. хрлвтіаис]во. йудучл л]шл.1ечел[, м, нему удивленіемъ 
лс]іоді, съсрхъестсіетвонлоіо етоЛлослъю ея5 м^челплелъ л мос ушг- 
стлоіи, хрлсліапъ над г, дампами. .Ча ивою жвалъ п дарованіи" от, 
оы.'іъ почтенъ авапіояъ преегаперп, л жшп, вмѣстѣ щ. жсіщю вт, 
шроліенТ,, аашвіаиеъ преллущеетпеплп лтер,мурою. Въ серединѣ 
лл.енл Іері.ѵ.иши-І. оікрыто перешелъ въ секту ЛІошаппстоігь л 
дъла.іс-л одивдъ №«ь реплостлѣлпшхт, ея лріпіешкелішнъ. І’оіъ 
исерш его леизвіепспі,, но лаь <шлд*тслыям. о голъ, чти олъ до- 

” а,'л",и"-,іт" *** «■ 

к I I11 Л3ісI'С С, идлні, лот, ССІМІЛѴІ, д;і])сл;ліы\ь. СЛЯОЙЫЯШЯс л 
"" к"| "1К'ІІБ'1|“І- ^|"*1 дошедшій до пасъ его «Лишеніи лл- 

’ І,Ь лр°“ѣ лее лерѣдкл ІІ1ИШИКІІѴТН НСТПЮІШІІ. ПИДОМЪ ІМ9П1ЧС" 
■•■іхеѣі'і-і І|д\ллм,.[сні:і. Ьъ лолъ радонъ с с, Мначптелълоп делпрллоп 

™ « т!ШШ‘ ІІ|,,Ігу,ѵт,;і“ 'ІМІп,І ,і'і; вяѣггі. СЪ ХОЛОДНОЮ л„- 
с I«ніас ^ " 111 ш«пииинсн.. декліммціфао ритора черты п.че- 
т^,, •'|,05'^ |;№да« Теріулліаломъ, пакъ оружіе шс 
Г лрослвллссв". Вел о,о жм-вн. протекла въ непрерывно* 

сио ОШ пс"1' Фу11І'"‘- Т" ,;ъ СІ1МЯ51Ь Врицявъ хрпсТіал- 
<т еле Л -"""' «I»»***™ отношенія къ лвычестлУ, къ 
нлдъ слоеоѵ Т ' П,Н,.Шадше51У и бИНЯСЯ съ лилъ, не ап;ал гра- 

-У уд\шсплеШю; перейдя на сторону Монтанизма, іжч. 
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защищает к лгу ересь. полемизируй съ правое, іапіем к. ііуыкъ. шпо¬ 
римъ написаны псѣ произведенія Тертулліана, поражает!. читателя 
еііпею оригинальностью. Ото см!.<•]. народнаго іопора, литературной 
рѣчи, фп.тософекаіо языка, смѣсь, па которую личность писателя 
пал снятыя рѣзкій н своеобразный отпечатокъ. 

Т»сѣ дошедшія до насъ произведенія Тертулліана дѣлятся обык¬ 
новенно на три отдѣла: 1) сочиненія, касающіяся отношеній -хри¬ 
стіанства къ язычеству, апологетическаго п полемическаго характера: 
ими Тертѵлліань пачалъ свою литературную дѣятельность: 21 со¬ 
чиненія, посвященныя христіанской нравственности н церковной 
лпсіишлипѣ. п 3) догматко-полсмическія сочиненія прошит, ере¬ 
тиковъ. Іудеевъ и—съ моцтаипгтческой точки зрѣнія—противъ 
православія. 

Съ псторшю-литературной точки зрѣнія изъ мпогочпелеппыхъ 
сочиненій Тертулліана важны слѣдующія: 

1) Ароіо&еілспт, въ котороьы, авторт.. обращаясь къ прави¬ 
телямъ гргаечігіеч), по всей вѣроятности африканскимъ, защищает!, 
христіанство отъ взводимыхъ на него обвиненій. Содержаніе сочи¬ 
ненія въ общихъ чертахъ слѣдующее: во введеніи излагается при¬ 
чина изданія апологіи, и затѣмъ авторъ приступаетъ къ самой за¬ 
щитѣ, которая распадается па двѣ полоштны: въ одной опровер¬ 
гаются т. н. «тайныя преступленія» христіанъ, а вь другой—явныя, 
какъ-то: непочптапіе боговъ, оскорбленіе величества, края:да къ 
государству п бездѣятельность. На к оперъ, въ заключен іп опровер¬ 
гается мнѣніе нѣкоторыхъ язычниковъ, будто христіанство есть своего 
рода философское ученіе. 

2) Въ двухъ книгахъ также апологетическаго содеря:анія. асі 
паііопез или ай цепіез. дошедшихъ по вполнѣ, мы пмѣсмь частію 
воспроизведеніе, частію дополненіе «Ароіоцеѣісшп». 

3) Такой же харпк.тс]іъ имѣетъ небольшое сочиненіе: «йе гевГі- 
пюпіо апітае», вт. кого]ю\п« сама душа доказываетъ сущее івовапіе 
Бога, демоновъ н свое безсмертіе, доказываетъ въ пользу христіан¬ 
ства п противъ язычества. 

4) Въ пяти главахъ сочппгпія: «ай іпагі.уѵед». акторъ утѣ¬ 
шаетъ п ободряетъ христіанъ, заключенныхъ въ темницѣ, которымъ 
угрожаетъ смертная казнь. 

6) Трактатъ: «йі* Рресіасііііч» направленъ кт. тому, чтобы убѣ¬ 
дить христіанъ и оглашенныхъ не посѣщай!, языческихъ зрѣлищъ, 
какъ по совмѣстныхъ но своему характеру съ христіанствомъ. 

б4! Къ пе.ч\ примыкаегі. другой траілагь: «йе ійоіоіаігіа», ві. 
котором'і, вообще разсматривается сущность пдолос■луженія и вну¬ 
шается всевозможное воздержаніе отъ всякаго прикосновенія кт. 
языческой религіи. 

7) Небольшое сочиненіе: «йе еогона». нашн-аиное но одному 
частному поводу, представляетъ апологію тѣхі. христіанъ, которые. 
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ш‘ же,ия даже въ маючахъ подчиняться іреоошіиілмъ языческой 
оо рядности, вызывали преслѣдованіи язычниковъ. 

8) Адрссонашіое проконсулу Лф]щкіі Скцпѵ.гН ентнеше: «аіі 
>с;ір"1аш» шюнт данаечое авторомъ іг|(едосте|южічіі<! властямъ 

ш,ѣ 110 пммекалп па себя гнѣва Божія прослТдаваиіоет. 
шчипнюныхъ христіанъ. 

Всѣ исчисленныя произведенія Тертулліана относятся къ пеіі- 
вому отдѣлу, самому важному въ исторпко-лшсратѵ рвомі, отноше¬ 
ніи. ИЗЪ втора го отдѣла особенное значеніе имѣютъ слѣдующія: 

•>) ас раііенііа. трактатъ весьма важный для характеристикп 
автора, помѣщаемый шике вполнѣ. 

10) (Іе огаНппе—объясненіе «Отче иашъ», какъ ыолшиы 
3'У-Ѵб указанія на время. мѣсто, способы молитвы, па внѣшніе 
("■ряды II внутреннее настроеніе, п восхваленіе дѣпствепігостп 
моленія. 

Ронросл о бракѣ п въ частности о второйрачіп посвящено 
I ертулліаномъ нѣсколько сочиненій; прежде другихъ написано: 

11) «ап ихогет» въ двухъ кпигахъ, въ которыхъ авторъ даетъ 
совѣты своей женѣ на случай, еслибы она овдовѣла. Въ первой 
ілшгі. онъ рѣшительно возстаетъ противъ второбрачія, допуская 
его лишь съ точки зрѣнія человѣческой слабости: во второй—тре- 
ілеть, чтобы, при второмъ бракѣ, остерегаться союза съ язычни¬ 
камъ, выставляя все пеудоПство и даже вредъ такого союза. Гораздо 
(іро,і.с относится Тертулліанъ къ вопросу о второмъ бракѣ въ моп- 
тамистических ь своихъ сочиненіяхъ: 

12) ««Іо ехйогЫіопе сабіііаііб» и 
13) «йе пюпо^атіа», 

совершенно его отвергая и считая прелюбодѣяніемъ. 
14) Любопытны по подробностямъ бытовымъ сочиненія: «сіе 

сиііи іетіпапігп» въ двухъ книгахъ, въ которыхъ анторт, совѣтуегь 
женщинамъ воздерживался отъ дорогихъ платьевъ, дорогихъ укра¬ 
шеній и воооще отъ всѣхъ средствъ, придуманныхъ для возвыше¬ 
нія тѣлесной красоты, н: «сіе раИіо». 

Остаямшя «ечшеііія этого отдѣла, час Гію догматпаврующія, 
частію разъясняющія съ .монтаішетпчевгой точки ерѣнія частные 
вопросы церковной дисцшошш, въ лптератѵріюяъ отношеніп менѣе 
ваапіы Таковы: 

Іо) «46 Ііаріівшо», нрмгаил. еретиковъ, отвергавшихъ кне- 
Щенісд 1 

«До роепііепііа», въ которомъ п.-лагаются мысли автора 
О Покаяніи. 

П) «сіе іеіішіія». о строгомъ иоедержшіп въ ѣдѣ. н другія. 
Наконецъ третій отдѣлъ, заключающій догалтпко-полсмпческін 

"чпнрніи І’сртул.іінна. не подлежитъ нашему разсмотрѣнію. О Тер- 
ііѣ; ъ;іі,т, учителѣ Церкви, см. Нреосп. Филарета: Ис.тороч. 

ученіе от, огцахч. Церкви (СШЗ. 1Н5Я). Т. I. 978—84. 
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Лучшія изданія Тертулліана: ІіідлІІіі І’агіч 1034. >н«піІег ПаІІс 
1,,0. Оеіііег Ьеір/. 1,-52/51. :1 ѵоіі. Огдѣлыте гаданіе Апологети¬ 
ка— Таверкампа Іліцйииі 1718. п ЛѴеюсІІіапі 18-13. 

( пеціаіьгшхъ мшіогрмфіп о Тертулліанѣ не мало; старшіпын 
собраны пъ III томѣ изданія Е/н-рл; п.;ъ попыѵк можно сказан, па- 
Уеаікіег А Лпііціюйіісик, Гіеіві сіея ТегшИшннз шні Втіеііііия іі! 

(ісияш всіігійеп Вегііп 1825. НежсШегц К. ТоггнІІіашіч Ееіпѵ аш 
ііечвен 8сЬгіГ«Ж онітѵіекеіі. I. Ешіеіішіц. 1 .еііеп шні Ці іГгеп І)ог- 
раѣ 1848. (Ігоіетеуеѵ ЦеЬсг ТегІпІІіаіГч Іюііеп шні Цсііпііеп I. Кеіг- 
реп 1863. Напек. А. ТогінІІіап а і,,:1іоп нпсі 8сІіп‘(1ои. Егіачдеп 
18/,. На русскомт, языкI цзеліідоваш'е о Тертулліанѣ помѣщено 
въ Христіанскомъ Чт. 1842, а сочиненія его переведены Кошіѣеішмъ 
ПІЬ. 18 11 п 184'Д. 

1 

Ароіодеііешл, сэр. I ѴП. 

(. ар. 1. 8і нон ІісіЧ ѵоЬіі, Котаііі іпірегіі апіівкііев '). іп арсч-іо 
е( ечіііо ірво і'еге ѵеіѣісе сДОНМ2) ргасНсІспІіЬпя асі ішіісашічш. 
раіаш сііврісеге 3) еі сонат ехатіпаге, (Цііс1 я» ІіаиіНо «| іп сан.чг 
Сіігірііаіюгшп; ві ай капе коіат чресіет *) аисіогііав ѵеЙТа сіе с) 
інвШіае сІіІщенМа ’) іп риЫісо пик Нтеі аіП. огиЬебсіі ішціііеге; (1і сіе- 
чіцие. чиоЯ ргохіте ассігііі. сІотеаМсів іиДісіів пітія орегаіа чесіае 
ішііів іпТевІаІіо 8) оЬвіпііі ѵіаіп сІеТепчіопі Іісоаі тегіЫі ѵсі осспііа 
ѵіа іасііагшп Іійегагшп а,1 ангин ѵевіга* регѵепігс. ЩЦЦ Шя ,1с сли¬ 
ва вна (іергесаіиг. рпія. нис До. еоінііііопо тігаі.іи. 8сі( з,, рогсі іііат 
ін Іеггіч ацеге, ічіег вхіпшеов Таеііе іпітіеов іпѵепіге, ееіегит ”) 
.ценив, веііеш, врет, цгаНат, іііцпііаіет ін саеіів ІіаЬеге. Цініш це- 
вН(. іпіегсіпш, пе іцпогаіа сіатярнг. ЦипІ Іііпс. сіерегіі Іеціішя іп 

*) 1М. рукахъ .шіі'Шгй ІІІЮПШ1 ішшш-іиііиш или ропГШгсн былъ высшіи иад- 
аоръ ва йііега плі псиоллеиісиъ рс-тнгшавыхь обязанітсіеіг. а слѣд. п на введе¬ 
ніемъ новыхъ религіи. Во время Имперіи ролШех тахіптя билъ самъ импера¬ 
торъ. Другіе подъ атЫігеч Пошапі іпірегіі ноішмавэгь сігі.текпхъ представителен 
ридекпй власти (>пішпі ргаег-Ыее). 

-) или буквально: въ Гіапптоліѣ, или переписію: іи вершииЬ государстве.н- 
и а го или граждане і7.і го могѵіцества. 

Я1 сончііег.іге. річіитДеге, емшіін.іп- (ѵох Іогсизир 
*) наріічіе. 
’■} .Ч'Чіпй гнцьае. ипОан;. 
е) би нмі.сгъ ад'Гсь орудпое значеніе. 
7і ііи ііііі^еін.іа зависитъ отъ аисіогіііи-. 

) іназывается па домашніе суды и расправы (въ ниотнвоиололшоегь іп 
]шЫіео). 

') геітип - ге аиГош \ іТіі. 
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•) Лошіші.ііЬші, «і іішіімиг? Ли ) Іюс іш*» *'°™Ь,*иі 
ч,"і“ оагш„ «*і«т апЙЙат ЛаипшЪшЧ ѵепгаіст?ШспѵЙ 
'тгішіі'ят ні (Іашііві*. ргавіоѵ іііѵЫіат іпщпШШ* еііат -тчрісюііет 

' »**„,. аііспіш «вплйпшв, ппіспіев апйпт. ппой аийіто 'Іаш- 
^ ’ ІЛ. Наш- іимріе ргітвт саи»ш арп.1 .ѵ*Ыіосдтпв 
Гл.піІаЙ>.' осѴ.І егра потоп Сіігіййтогпт. Чш.т ш^шЫінп п ет 
Гі* Іп'еі опегаі еі ѵеѵіпсіі3) .|пі ѵійеіпг ехсітѵо, щіюпшШ «іі - 

' і Й„т опіт ішфііив, пчаш иі оЛегіпі Іютіпеп. ЧпоЙ 'Ріопш 
шстейи пЛіши? Типе ціепіт тегс.иг »т 

аі им'гсаіпг. Ѵаиіііс аиТет тепй4) ч«ППа. шкіг 0*і і ЛМі е 
тт чиѵ опа.- поп Ле еѵеіііп. »Л Ле гопвсвд.» рп^шіа т*? Сит 
оѵ"п .ргоріегеа оЛегіпі Іютімя опія Ідогв* ПпаІе я* Ч«Л тіепті, 
®ц. Псеаі еіизтоЛі іііші «ес, фійв поп ЙвітапіоЛже. ііаиі- 

гптаип ех аіісгиіго гвЛагеиііпів, еі ірпогаге Шов, Лшп йЛегппІ, о ■ 
іпіпДо пЛіио. Лип. іцпоѵапі. Тей.ітопішп » 
оиіЫсго, Лит ехсия*. «жпЛввмй; спт отпев ош гсію 1 "виап*. 
пі а і-поі-аітпі. ушЛееесі ФК>Л оЛопті, Ниш) I иі ) Липшті іт- 

гаѵс соевом о» ол'йве. Е* Ь6 ііипі Сіігітаііі, НИМ Но ™трГ‘" 
еі ііН'лрічМ. о.іівіо оной йіегаМ, еі ргоЯІегі опой пйегапі, Ц впМ 
Іч.ііТ 'пшіпіі *. от йепоіапгаг *”)• Оіяеяпп ѵосійпшіиг тѵ.іаіетп, ш 

іи сачЮШп. Я Іпчпііа Ш-Міапоч: отпет чохшп, аеіаіет, сон 
йіііопеш. еТ.іат йвдпИаЮт ттчггейі ай Іюс потоп фиш йейміоп¬ 
іи тосгепі. Хсс Ытеп Іюс ірзп тоЛо ай аевИпаИопот аіісит» 
ІчТепТ = Ъопі рготоѵепТ ірітоз; поп Іісеі гссйпв впврісап. поп 
Шіот ріортв1схрегі.-і. Ніс ШШпп Іпшапа снсіовНав Тоѵровс.і 
•шшпі іепогага, спт аіп раиЛеапІ соештюе. йпапТо тацт нов 
Ат. ІіаДів “) йепеіпаве* іпіргеЛепІс* йе ргпйепйЪпк шйііг.тіпв, 
пш , п тпвісов йо тпаіѵіа!13) Шип* пост опт тт ойепт 
Ж О Ой шівсішй. рпютйісанТ Ій евве, дпой, ві вс.аМ, ой.вве пт 
„й Мпанйо ві ипііпт ойіі ЛгЫйт “) йоргоЬошЫпг орйтпп 

ІІЙОпо в», йсвіпеге ініпвіо ойіввс; ві ѵоѵи Йо пп 
ниійи ПІІІІ1 ОЙІІ йеігаішіпг, вей атрііпв айЧшгай.г ай роівеѵстап 

*) іи Рио, т. е. Ігкиіп- 

>) ("тіікега; оксгапі асешапь ііпптав- {'«а Іоѵоііяіві. 
4) — іісіісііш), спіра 

гріго во іфеыениочъ значеніи. 

употребляемое п» се 

ними оттѣнками. 
- ііе іѵ піш іщіеѵаіа. 
іяпті »о*; чніпііі чноі. 

"'1 ііипопий бытъ обвішяеянмі., ,Ю30Р"!,™“,,1„„ІІ„-каюічъ 
"1 Лцяхераист., Пигеі., путсше*ті:овяяшій по 1 рсііт и ідпвнівші 

оГі]шомъ на состязаніи кт. худозквиковъ ни 1 рещи суд. 1 
ХУДОЖНИКИ. , - „ -Т7чіту: 

’-Ч ішшнмгпй II шіьісііч соппАтсгиуюгь Греч, «и, »■- 
,а) .ІгЬНиш -равумчая, ліноііпяя причина. 
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Наш, пііаш ііЫіШо іряііз яисіогііаіе. 8сй ной ійео. іікінііх). 
Ьоііиіп, (Цііа іішііой сопѵогШ. (^иаіііі рпіш асі шаіит ргаоСогтап- 
Піг. еріаші ігаішГидас іи рсгѵегяишѴ Ціиік по<гаі? Іапши гріогі ѵеге 
іпаІпт еяіГ, не іряі гцпЧІет. дно?; гаріі2». йеііеікіеге ]н о Ьопо аийеп!. 
Опте шаіит аиі Итоге ані ршіоге паШга регШіі. Бснісріе 3] та- 
Ісйсі даііипі Іаіегв, Йсѵііапі а])рагеге, Ігерійапі гіергеііепзі, пе- 
уаиі агспяаіі, по Іогіі (рііііет іасііе аиі ясшрсг сопЯісптг: ееііе 
соийспишіі шоегспі: Штииегаиі іи аетсИраов 4) шспНв таіае іш- 
ре(№, ѵеі йііо ѵоі пяігі# ітриіапі; поішіі епіт к тип еззе, «|ио«1 
таіиш а^иозсии!. СІігізЬіапоз ѵего, пііііі зішііе: пешіиет рпйсі. 
пешіпѳш роспіісі, пізі ріане геіго поп Іиіззе. 8і йепоШиг, ^Іогіа- 
Іиг; зі аспізаіпг, поп гіеіеікііц іпіеітодашія ѵоі иіѣго сопАіеІиг; 
(Іаішіаиіз ^ га На з а.ціі. С^иііі Іюс тпаіі езі. срюО паіигаш шаіі пои 
ІіаЪеІ, Ншогені. ршіогет, іег^іѵогзаііоііет, роспііепНаіп, сіеріога- 
Нопет ? Іюс шаіі ей. спіиз гене і*аис1еі? сиіиз ассизаііо ѵо- 
іит езі, еі роепа Іоіісііаз? N011 роіез йстсіШаш йісеге, ^пі геѵіп- 
сегіз ідпогаге. 

Сар. 2. Яі сегіпш ей сіепідие иоз ііосспіізяітоз еззе. сиг а 
ѵоЬіз ірзіз аіііег (гасіатиг, циат рагез ііозігі, ігі езі ееіегі поссп- 
Іез? сит еіизсіеіп иохае еайст Ігасіаііо «ІеЪегеІ ініегѵопіге. УіюД- 
сш^ие (Іісітпг, сит аііі йісішіцг, сі ргоргіо оге еі іиегсепагіа 
аЛѵосаНонс 5) иіипіиг а<1 іітосепНае виас сотиіепЛаІіопет. Ксзроп- 
Йетіі, аКегсашІі 6) іасиііаз раіеі, диаікіо пес Іісеаі ішіоіепзоз еі 
іпаисіііоз отпіпо (Іатиагі. 8ег1 СІігійіапів зоіік пііііі регтіііііш' Іодиі, 
диог] сапзат рпг^еі. діюЛ ѵегііаіет (Іеіешіаі, 41101! іисіісет поп 
іасіаі іпіизіит. 8е«І ШиД воіит ехзресіаіиг, диосі оДіо рпЫісо пе- 
сеззагіит езі, сопіеззіо потпіпіз, поп ехатіпаііо егітіпіз: еріашіо зі 
До аИгро носеніе соцпозсіНв, поп зіаііт соиісззо ео потоп Іюті- 
сіііае, ѵеі каегііе^і, ѵеі іисезіі, ѵоі рііЫісі Іюзіі^ (иі Ле позігіз 
сіо^ііз Т) іоеріаг) соііісіШ зіііз асі ргопшіеіаікіиш, пізі еі сопзедітеп- 
Ііа ехі^аііз: <|иа1і1а1ет Іасіі, питегит, Іосит, тосіиш, Іетриз, соп- 
зсіоз, зосісз. Бе поЬіз пііііі іаіе. сит аедие ехіогдиегі орогіегеі, 
диоіісішдие 1’аізо іасіаіиг, дноі дпіздие іат іііі’апІісіЛіа (1е§изІаззеІг 
диоі іисезіа сопіеиеЬгаззеІ8). диі сосі, диі саиез айиззепі. О діишіа 

’) воображаемый іи1ѵ«-г»агііь. 
7) рс. тіо? таіиш агі рс ікріі. 
ч) = такііыі. образомъ, напримѣръ. 
4) =- 1-осоІічкІо аііішшогапі еі ішрпіаиГ. Другіе: гесоіипі, соііцчіг.ті. гесеп- 

вепі ініш Бещеіір'.оь, 1і. е. нсіа ыіа, логе веінсіірзоз зегпіаніаг. 
'і пісгсепагін аііѵосаііо— наемные адвокаты. 
“1 зИегсаІіо входила вь римское судонронзводсіво. 
71 еіодіа, съ ироническимъ оттѣнкомъ, про позорныя имена, конмн клен- 

мили Христіанъ язычники. Другіе понимаютъ въ см. егішшиш Шиіі, сіішіпа. 
*) Въ числѣ различныхъ обвилеиій, взводившихся иа христіанъ, было н то, 

что они въ своихъ собраніяхъ убивали младеаца и употребляли его въ пищу- 
затѣмъ, что они, привязавъ къ свѣтильникамъ собакъ о дразня ихъ кускомъ 
мяса, производили темноту и пользовались ею для распутства. СопІепеЬгаге— 
ѵох Тггіиіііанса. 
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іМіѵі-і ргиеяіЛіа іЛогіа, ві епіівяеі *) ;<.1н[іі(:т. г^тті сепішп іаш ініаи- 
Іѳа сошеЛівяеІ! АЦиіп2) дпѵсиіпшв шчшяііішіеш чиочпе іп нов 
)іго!ііЫ1ат. РНііітш епіт Зссшиіиз сит ргпѵіпсіат ѵсрегсі3), Лат- 
ІШЙ» чііііпцАііі» Сіігівііатв, цпЛгазЛат щіи *) риівів, ірва Іатеи 
тпШІпЛше 5) регІпгЪаІив. §Ш сіе сетего 6) адегеі спшміий Тгаіа- 
ШШ1 ітрегаіогет, аіісщапя ргаемг оЬвІіпаІіопет пои яасгійсапЛі, 
ИІІ1І1 аІІпЛ *е (1с яасгатепіія гогшп сотрегівве, (ріат сосіив ипіе- 
Іисапоч ас] дапапЛит Сіігіяг.о иі Лео еі сопІоеЛегапЛат Лівсірііиат '), 
ІюшісіЛшт. аЛиІІсгішп, ІгаиЛет, рсгйЛіат. еі сеіега всеіега ргоііі 
Йепіев"). Типе Тгаіаішв гезегірвіі, Іюс допив ішціігепЛов ііиіЛет 
поп евве, оІЛаІоя ѵего рішіп ©рогіеге. О вепІепЦат ітсевяіЫе ”) 
сопі'иват! Хо@аі ііиріігепЛов иі ішюсепіев, еі тапЛаі ритспЛов пі 
посепіев. Раѵсіі ег. ваеѵіі. Лівяітиіаі еі апітаЛѵеіТіІ. (}иіЛ Іетеі 
ірвпи сепвига сігептѵепів? ві Лаптав, сиг поп сі іінцигів? ві поп 
ішрпі'ів, сиг поп еі аЬвоіѵів? Ьаігопіілів ѵевІідапЛів рег ипіѵегвая 
ргоѵіпсіав іпііііага віаііо вогіііиг І0); іп геов таіевіаіів ”) еі риЪ- 
Іісач І10ВІС8 отпів Іюто іпііоя еві. аЛ восіов, аЛ сопвсіов иячие іп- 
цижіію ехІепЛіІиг. 8о1шп Сіігівііаітт іпс|ііігі поп Ііссі, ойёгѵі Іісоі, 
г]ііаві аІіиЛ еввеі асіига пнривШо, циат оЫаІіопет. Баппіаііз егдо 
оЫаІит, чист пето ѵоіиіі гечшвііит, цпі, риіо, іат поп іЛсо те- 
гиіі роепат, еріиі посепв еві, веЛ <|иіа, поп гегрЛгспЛив, іпѵепіив 
еві. Ііагріе пес Іп іііо ех Іогта таіогит іиЛісапЛогши адііів егда 
пов, (іііоіі ееіегів педапІіЬив аЛЫЬеІів Іогтепіа аЛ сопйІепЛтп, воіів 
СЬгівІіапів аЛ педапЛпт; сит, ві таіит еввеі, пов сіиіЛет педа- 
гетив, ѵов ѵего сопйіегі Іогтепіів емпреііггеіів. Хс<|пе епіт іЛео 
риіагеіів поп гефіігепЛа (/наевІіопіЬпв вееіега, чша сегіі еввеіів аЛ- 
тіііі еа ех потіпів сопіевзіопе. <рй ІіоЛіе Лс сопіевво ІютісіЛа, 
зсіепіеч ІттісіЛтт <рііЛ віі, ніііііотіпив огЛіпет ехіогчисіів аЛ- 
тівЛ 1Э): (рю регѵегвіпв, сит рѵаевитаіів Ле зееіегіішв повігів ех 
потіпів сопіеввіопе, содііів Іогтепіів Ле сопйеввіопе ЛесеЛеге, иі 
иерапіез потеп рагііег иШріе педетиз еі вееіега, ЛечиіЬив ех соп- 

') ѵох іѴтчічм. 
2) - Очіп іітпо. 

ТТлігиіГі Младшій былъ въ 101 г. проконсуломъ ІЗпоииіп. Переписка его 
сь Траяпомъ сохранилась. О христіанахъ оігь говоритъ въ письмѣ 97, Х-й 
книги; 9к-е письмо содержитъ отвѣтъ Траппа. 

^ цпиіпз здѣсь разумѣется какая шібудь провинціальная магистратура. 
’) '•с. Оіігізііаиогшп. 
') # іп ееіегиш, іп розетт. 

ѣ е. ѵііпс еі шогши саьіііаіст фіай Іоеііеге чансісшіаш еі сопкггѵапііаиі. 
'•с. СЬгМіапоч. 

'Ч — Пес 1-558 гіп. 
сл. Іиѵепаі III, 305. Іпігпіііт еі іеггп зиЪіІиз ід'аяьаіог аціігет. Агшаіо 

ріу”*"118 *и1ііе си^0(^° Іспепіт" Еі Рошрішп раіиз еі («аіііиагіа рішік. 8огііІиг— 

нтіе^іач зс. ішшіішіа, оскорбленіе величества вь лицѣ царствующаго 
императора. 

') пгііо іиііііі«5і 5с. рсс1<тІ5—геѣ обстоятельства, і опровождавшія пргступ- 

1е58іопе іштіііІ5 ргае^іітрегаіій. 8ес1, оріпог, поп ѵпіѣіх ион р.тіге 
«Іііо* реччіпюя сгеЛііІв. 8іс а) епіт воіегі* (Іісегс Іюшісніяе: пс.ца- 
Іапіагі г) інЬего заегііеітпі, яі сопйіегі ііег^ел'егаѵсі іі. 8і поп Ііа 
а.піііз гігга іт? юосспісх, еі'^о по^ іітосепііякііпо» іпгііі аііяі, епт 
фш?і іітосепііяяточ поп ѵиііія іп оа соиіеязіот* регзеѵагаго, (ріат 
пг.-сеззііаіе, поп ііізііііа Латпапйат а ѵоЬіз всіаііч. Л'осіі’егаіиг Іюто: 
СЬіічііапиз вши. ^ио(^ езі (Іісіі: іи ѵіч ашііге, срюсі поп езі. Л’огі- 
Іаіія ехісг<]иеш1ае ргаедіеіач, гіо поЫв зоііз тетіасіит оІаЬогаііз 
ацйіге. Нос яит. ітирііі, гцюй (ріаегіз, ап чіт; (рііД тс іогдиев іп 
регѵегяит? сопйіеог, еі іогдпез: диісі іассгез/чі пе§агет^ Ріапе, 
аіііз пе^апііЬив поп іасііе іісіеіп ассоттоііаііз; поЬіз чі ііе^аѵегітаиз, 
зШіш сгсйіііз. Яизрссга чіі ѵоЪіз ічіа регѵегзііаз, не (|иа ѵіз Іаіеаі 
іп оссиііо, (^иас ѵоз аДѵсгзиз іогтат, асіѵегзпз паіигат іпйісапйі. 
сопіга ірзаз диорие Іе^ез тіюізігеі 8). N181 епіт Гаііог, Ісусз іпаіоз 
сгиі іиЬепі, поп аЪзсопгІі; сопіеззоз гіатпагі ргаезсгіЬиііі, поп аЪ- 
зоіѵі. Нос зсттз сопзиііа, Ьпз ргіпсірит татіаіа 4) йейптиі, Ьос 
ііпрегіит, сиівд тіпізігі езііз. Сіѵіііз. поп іугаппіса (Іотіпаііо 
ѵевіга сзі. Арші іугаппоз епіт іогтепіа еііат рго роепа асііііѣеп- 
іиг: арий ѵоз воіі диаезііопі іетрегаюіиг 5). Ѵезігат іііізс) зѳг- 
ѵаіе Іс^ет икр и о ай союіеззіопст; еі зі сопіеззіопе ргаеѵепіапіиг, 
ѵасаѣипі 7). 8епіепііа ориз езі: сІеЬііо роепае посеиз ехрип^ешіик 8) 
езі, пою ехітспйиз. Непцие Шит пето ^езііі аЬзоІѵеге: поп Іісеі 
Іюс ѵеііе, ійео пес со§ііиг (рп'криат по^аге. Сіігізііапит Іютіпет 
отюінт чееіегит гейт, йоогит. ітрегаіогит, 1е§ит, тогит, паіп- 
гае іоііпз іпітіеит ехізіітаз, еі со^із педаге, иі аЬзоІѵаз, риет 
поп роіегіз аЪ.чоІѵсге, пікі пе^аѵегіі. Ргаеѵагісагів іп Іе^ез. Л7із 
егё'о нс^еі зе посепіет иі етп іасіач іппосепіет, сі риісіет іпѵііит 
іат. нес сіе ргаеіегііо гейт. Нпйе ізіа регѵегзііаз? иі еііат Шпй 
поп гесо^ііоііч, зроиіс сопіеззо та^із сгейепйит еззе, ^^1ат рег 
ѵіт т^апіі: ѵсі пе сотриізиз пе^аге, поп ех (Ше перагіі; еі аЬ- 
чоіпіич Шйет розі ігіЬітаІ йе ѵезіга гійеаі аептіаііопе °), ііегит 
СЬгізііапиз. Сит іі»ііиг іп отпіЬиз поз аіііег (Іізропаііз, диаш се- 
іеі’оз посепірз, ій птіт сопіопйепйо. иі Ле ео потіпо ехсіийатпг 
(ехсіийітиг епіт. зі іасітич. сриіе Гасіипі поп Сіігізііапі), іпіеііе- 
^его роіезііз поп зссіиз а1іг]цой іп сапка еззе, яей потеп, ^иой 
іріаейат гаііо аепптіае орогаііопік 10) іпзе^ніі^^^, Іюс ргіппіт а^епз, 

*) еа Ле саичі, іііео. 
М Іапіагі зс. ІогшсиІІ8. 
р шіпі*-1п4 ѵ08 = ѵеяіго тіиІ5Іетіо иіаіпг- 
р іи-іисірит тапсіаіа, императорскіе адикты. 
') іешрегагі—приспособляться, нрнлагаться. 
в) яс. іоппепіія. 
7) - пои аіПпЬешІа егшіі. 
") схршщеге удовлетворять; одпо изі. любимыхъ выраженій Тертулліапа; 

гіеоііп есть Баііѵ. Смыслъ: осулгдепіемь виновнаго, его пакауаиірмъ какъ бы 
уплачивается доліъ справедливосги. Другіе понимаютъ ехрип^і какъ солбеі. 

") - іпішіеіііа, о<Ііиш. 
,СІ) ореітіііо іѵ1і<по; ітенііЦпр— іпішіеи<>. іпіевіи». 

2* 
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иі І101ПІ11С5 понт всіге рго сегіо, диой вс пезсіге рго сегіо зсіипі. 
Мео еі сгейіші Йе поЬіз диае поп ргоЪапІиг, еі поіипі іш]ііігі, не 
ргоЬепІиг поп еззе, диае шаіипі сгейі еззе, иі потоп Шіия аепшіае 
гаііопіз іштісит, ргаезитріія, поп ргоЪаІія сгітішЬиз, сіе виа во Іа 
сопГсзяіопе йатпеіиг. Ійео Іогдиепшг сопіііеніез, еі рітішиг рег- 
сеѵегапіез, еі аЪзоІѵіпшг ііицапісз. диіа потіпів ргосііипі езі. І)е- 
пі^ие диій Йе ІаЪеІІа х) гесішіз Шит Сіігізііапшп, сиг поп еі Ьо- 
тісійаш? 8і ІютісіДл Сіігізііапиз, сиг поп еі іпсевіпв, ѵеі диой- 
сипдие аііпгі поз еяяе сгейіііз? Іи поіііз воііз рцйоі апі рііусі іряія 
поттіЪиз ясеіегит ргопипііагс:' Сіігізііаішк чі ішШпз сгітіпів гсия 
сзі, потеп ѵаІДс іпіеяіит, зі зоііпя потіпіз сгітеи езі. 

Сар. 3. виігі, диой ііа ріегідие сіаизіз осиііз іи оДіиш сіив 
ітрт$ітІ3). иіЪопит аіісиі іезіітопіит іегепіез айтізсеапі по¬ 
тіпіз ехргоѣгаііопет: Вопш ѵіг Саіиз 8еіич3). іапіит с|иос1 *') 
СЬгійІйишз. Ііет аііиз: Е&о тігог Ілігіиш яаріепіеіп ѵігит герепіп 
іасіит СЬгіяІіапит. Кето геігасіаі; Коппе ійео Ьопиз Саіиз, еі 
ргийепз Ідісіив, диіа Сіігіяііапиз? аиі ійео СІігізііатіз. ііі<і рпь 
Йепз еі Ъоппк? Ьаийапі диае зсіипі. ѵііирегапі диае ідпогапі, еі іД 
диой зсіипі, со диогі і^погапі, еоггитрипі; сит зіі іпзііиз оссиііа 
Йе 5) тапііезііз ргаеіийісаге, диат татіезіа Йе оссійііз ргаейат- 
паге. АНі, диоз геіго апіе Ііос потеп ѵа^ов, ѵііез. ітргоЬоз поѵе- 
гапі, ех ірзо Йепоіапі с), дио Іаийапі: саесііаіе ойіі іп зийга^ітп 
ітріщипі. (^иае іпиііег, диат Іазсіѵа, диат Іезііѵа! 1г>иі іиѵепіч. 
диат Іазсіѵиз, диат атазіия! Гасіі зипі СЬгізІіапі. Ііа потеп етеп- 
йаііопі ітриіаіиг 7). КоішиШ еііат йе иІіІііаІіЪиз зиіз сига ойіо 
ізіо расіясішіпг8), сопіепіі іпіигіа, йшп не йоті ЬаЪеапІ. диоіі 
ойегииі. ІІхогет іат рийісат ітігііиз іат поп геіоіуриз еіесіі. 
Шіит іат зиЬіесІит раіег геіго раііепз аЬйісаѵіІ, зегѵит іат ЬДе- 
Іет йотіпия оііт тіііз аЬ ссиііз геіе^аѵіі: пі дтчдие Ьос поіпіііе 
етепйаіиг, ойепйіі. Тапіі поп езі Ьспппі, диапіі ечі ойшгп Сіігізііа- 
погит. Кипе і$»іІиг, зі потіпіз ойіига езі, диіз ііошшит геаіиз? 
С^иае ассикаііо ѵосаЬиІопті, піяі зі аиі ЬагЪагит чопаі аіідиа ѵох 
потіпіз, аиі іпіаизіит, аиі гааІеДісит, аиі ітрпйіешп? Сіігізііапиз 
ѵего, диапіит іпіегргеіаііо езі, йе ипсііопе йейисііиг. 8ей еі епт 
регрегат Сіігізііапиз рготіпііаіиг а ѵпЬіз (пат пес поіпіпіз сегіа 

‘) ІаЬсІІа, на которой иапнеапъ былъ приговоръ. 
) ас. ке устремляться. 

ЬисіііЕ;3 ^еіиз—:потеп йсіиш, обычное у юрисконсультовъ, такъ же, какъ іг 

4) Іапіппі чиосі за исключеніемъ того, что—одно наг. любимыхъ выііаженій 
іертул.иапа. 

гх- і 
) поіаш еія тш-ииг, гергеЬитіиііт. 
) т. е. ііафіо Ьотілі фшшѵіч ргоЪи іат еі отенгіаіо ішпптіш' СЬгі'ііаііі 

иошел^іашсіиаш аіісиіп? егішіш'к, ргоГіпші. 
. .. ^ Т- с. іаніиш цчі ломшНогцт иіішп пі ііііив саиъа «Іг* ргоргіі^ еііат иЩі- 
8?пі СЬг5іііп?ПІ‘ "Х0Г а‘Іииоі'аі 8Й 1ІІІ1В пеііиіо. ^іі ъегѵпч пе.цтш. ііпт поп 

езі поііііа репез ѵоз). сіе зиаѵііаіе ѵеі Ьепііі’пііаіе сотровііит езі. х). 
Ойііпг -) елуо іп ІютіпіЪиз ішюсиіз еііат потен іппосиит. Аі епіт 
зесіа ойііиг іп потіие иіідие міі аисіогіз. І^шй поѵі. зі аіідиа Йіз- 
сірііпа йе та^ізіго сосшотепіит зесіаіогіішя зиіз іпйисіІѴ Коіте 
рііііозорііі йс аисІогіЪиз зиіз ттсирапіиг Ріиіипісі, Ерісигеі, Руіііа- 
^огіеі? еііат а Іосіз сопѵепііеиіогигп еі зіаіюнит зиагит 8іоісі. 
Асайетісі? аідис тесіісі аЬ Егазічігаісі 3), еі ^гаттаіісі аЬ Агі- 
чіагсЬо4), сосі еііат аЬ Арісіо? 5) Кес Іатеп дпешдиат ойРепйіІ 
])гоІеззіо потіпіз, сит іпзіііиііопе Ігапзтікза аЬ іизіііиіоге. Ріапе 
зі диі ргоЬеІ таІат зесіат еі ііа тяіит аисіогет, із ргоЪаЬіІ еі 
потеп іпаіит йі^пит ойіо йс; геаіи зесіае еі аисіогіз. Ійеодпе апіе 
ойіит потіпіз сотреІсЪаІ г‘) ргіиз сіе аисіоге зесіат і'есо^позсеге, 
ѵеі аисіогет Йе зесіа. Аі пипс ііігіивдие іпдиізіііопе еі а^піііопе 
педіесіа потеп йеііпеіиг 7), потен ехри^паіиг, еі ідппіаіл зесіат, 
іі^іюіига еі аисіогет ѵох зоіа ргаейатпаі, диіа потіпапіліг, поп 
диіа геѵіпеппіиг. 

Сар. 4. Аідие айео дцазі ргаеіашз Ііаес ай зп»^і11апйат 8) ойіі 
ег^а поз риЫісі іпідиііаіет, іат сіе сапза іппосепііае сопзізіат 3), 
пес Іапіпт геІиІаЪо, ерше поЪіз оЬіісіипіиг, вей еііаш іп ірзо ге- 
іогдиеЪо. диі оЬіісіипІ: иі сх Іюс диодие зсіапі отпез іп Сітзііа- 
піз поп еззе диае іп зе поп пезсіипі еззе, зііпиі иіі егиЬезсапІ асси- 
запіез, пип йіео ре&зіті орііпюз, зей іат, иі ѵоіипі, сотрагез зиоз 10). 
РезропйеЬігаич ай зіп^піа. диае іп оссиііо айтіііеге йісітиг, диае 
іііоз раіат асітіііепіез іпѵепітиз, іп диіЬиз зееіезіі, іп диіЬиз ѵапі, 
іп диіЬиз йатшшйі. іи диіЬиз іггійепйі йерніагаиг. 8ей диопіат, 
сит ай отпіа оссиггіі ѵегііяз ппяіга, розігето 1с@шп оЬвігиіІиг 
аисіогііаз айѵогзиз еат гі), иі аиі піЬіІ йісаіиг геігасіашіит еззе 
розі іе^ез, аиі. іп^гаіів 12) песеззііаз оЬчедиіі ріаеіегаіиг ѵегііаіі: 
Йе Іе^іЬиз ргіиз соисиггат ѵоЬізсшп иі сит ІиіогіЬиз Іе^ит. Іат 
ргітит диат йпге йейшпз йісепйо: поп Іісеі еззе ѵоз. Ёі Ьос зіпе 
иііо геігасіаіи Ьіппапіоге ргаезсгіЬіІіз, ѵіщ ргоЬіетіпі еі іпідиат 

Ь ОмЁшеые тшисапій уртитМі (отъ хр,;о>) и ум—іаѵсс (отъ 
в) рЯ88ІѴ. 
з) І'.га^ізігіііпа сь о-ва Кеоса, о гг. 304, внаменитий врачъ, отъ котораго его 

ученики навивались ЕгааіыІгаШ. 
*) АгМагсІик изъ С’амонракіп. ок. 17(1, знаменитый грамматикъ и критикъ. 
о Арісіи*, извѣстный гас^оном ь, имя котораго сдѣлалось какъ бы вари- 

цателміымъ для обозначенія обжоры. 
11 сот епіге. 
7) ргаеііиіісіо іеит інсИсаге. 
^ зи^пШагс -Іиегісге, ]юг«1гііі{геге, ініигіагі, сопІитеНач ііісстс. 
') огпоснтсльно конструкціи г рви. *1е Іііоіоіаіг. 13. ііе Ьос «ршіеш рі'іпіо 

«*і»п8і»іат. СопйЫсге (ѵо\ іогепъі*!) саііъат «.Иссгр. 
сошрагсй — ЙОСІ08. і. с. яішііея. іріі СЬгі^Ііапіз Шн піііісішіі. іаізо (ршт- 

\ю. і|пас ір-і те лета, Гасіииі. 
]*• ‘ ро^І а1і«і« іпае1ех1и< ро^ігешп, пі шоіел ітіеіл, оЫігпіІпг ііеіешіоні 

а пег опіи? Іо^нт. 
и) іііѵіП1. рег \іиі. 

і 



ех агсе ') йотшаіпшош, зі ійео певМ» Іісеге, оиіа ѵиШч цші «иіч 
Йеіші поп Іісеге. фиоіій фи» ,10п йсЬеі, ійоо ши, ѵиГіі- Іісеге' 
зте гіиіио ій поп (ІеЪеІ Іісеге. П,юй шаіе Яі. ,і ,Шаш> Ьос т-о 
ргаеііійігаіііг 11Сеге. „пой Ьеш» Щ. 8і і.опит ітепеп, еі ттй Іеч 
іча ргсІпЬші. іюпие г* Ши ргаеіийісіо ргсЫЬегс ад 
чиой з, гааіит «жеС іигс ргоЫЬогеІУ 8і Іех Цщ егѵаѵіі р, аЬ 
Ьотте сопсеріа ой, пеЧис ешт Йе а,«Іо гціі, Міга,пі| Сі’пгш 
аиі ей,ііс роіиіззе ш 1е-е сопйшійа, аиі гевіршявѳ іп гергоЬаиЙа- 
те еі ірптв Ьусш-І Іедаз а і,асейаето„ііз етепйаіае, іапіиш 

ШйТсагіД 'І!ТПй,"‘ ІП 8еС0881' І1іеЙіа ,1с е1 Ѵ08 ччоіійіе ехрсгітепііз ШптіпапЙЬвд г с- 
°?.га8 ‘ІПІ1ЧШѴІІ1Я ЬоЬаш і1іаш ѵеіегет еі адиаіепіет яііѵат Іе-чті 

Т^ЖГ ВДСГ1»*вгю"е* «ИсЮгитЧ яесигіЬив Штсаііз 
Хошв ѵ-вшита* Раріа* 1сёе* О, Чиа,- ;„,іе ІІЬегоч **- 

2Р1 іовшй, чшт Іііііае таіптопіит сопігаііі, розі (апіае аисіо- 
пШш яепесіиіеш Ьеп ‘) Звѵегт сопйапИзяітив рппсіриш ехгіизіі' 
8ей еі гийісаіоз геіго т рагіез зесагі а сгсйіІогіЬиз Імив егапі °і 
соизеши Іатеп раЦісо сгийеШаз розіоа сгава еві ’) еі іп пийогіз 

йегГппГг І РОеПа с,тѵеГ8а: Ьопогшп айЬіЬіІа ргодсгірііо зпйіт- 
Ш Г®»1!5 8апёпіпет> ейтійеге “). <&« айішс ѵпЫв 
гершѵтйае 1еёея Іаіет, ф,ав печие аішогит пшпегие, попив спп- 

гё опппзсш Г , 0Те?аа1 йеЛ аеі‘иИа8 8о1а? “ ійао сшп іпіциае 
Ііг^пзѴ Іг 1еГ Й!ШИШ1М 1ісс1 г1л™спІ. Чнвтойо ІПІфіаз 
шит ив. нпо, з: потен рипіині, еііат віиііав. 8і ѵсгс іасіа, сиг 
т поіпз Йе воіо потто рипіипі Га,:1а, фте іп аіііз Йе „Йтітво, поп 

іІопіі,іа1і,Н:уга,шіга Н е<Ні° ІІВ0 Гжо ѵсг1іге «Міай*. ЬошшаНо « а«*»= 

|Й| ссСя гшодт™ “° ша,,1и,мшя. « «шъ У*М» въ Дельфы, гдѣ „ у*о- 

.2 *• ітшсірит-отвѣты императоровъ на запросы раз- 

закона. Е,1іс(а же суть указы’ “ С001'“нхъ Ч»«ввиет, вощюсовь, имѣвшіе силу 

<ЯйШЕПаЯ^3№ Оеве* У Тіфт. „отому, чти закон,, состоялъ изъ и®. 
Пошшемь ,вдаш,н» "Р“ Августѣ М. Паиіеыъ Мутило»,ъ „ Кв. 
слился Тех іЖ,Ц,?о1 ; "™ ,!га|,равле л. противъ ОезбрачноВ жизпл. Съ н.щъ 
тніптпжип11^1 ІС ,гаі11ап(І18 опЪшЬиь, ладанный съ тою же цѣлію. Северъ не 
сто,™"”™' г,Г^-,га ТѴѵК° ™>ТШІт-П’ '•А-Щавш,, „х,К требованія ™ 
и сп пЙ-пп^оо ^ ь*хсиг>е иііег гшщбсіісз Кес:]Ц (Іл»7. 18(і!й стр ‘>57 
вь тоІъ ВІ,ДІІТЪГВЪ/ТІ,Х„Ь законах». Тертулліанъ, состоитъ 
«О 1і‘\ іи Ля п1п Гн^Ги1?и«глПР0ІіЪ ДЛИ 6озді,т,№11 ЖІІ8НН полагался меньшимъ, чѣмъ 
ДІ-гсі’ апоттіъ ЙЯГ "Т,ИВ0Д,и0' ™ ЛИЙЛ.Й Сшо имѣть 

\) вообще въ см. недавняго времени.' 

сѣкать „а ,е™™УІн!І"ІІ''ІЬ (у Х ѣ Ч позволь кредиторамъ раз- 
Іі. „о іёх Дѣлить между собою тѣло должника (Івъ смѣненъ гъ 427 

7) ас. іір Іедит іаЬиІіз. 

*»*„»*!® 55с! “зъ'ѵ.и-т .яряярасную аііпоіиіпаііо. Знатен,с 
- СШІется 1- 4и0. 5і Ѵігдіпсиш ви&аік'гіС оге гпЬогеш. 

Йе іютіие ргоЬаіа ііеі’еікіііш 1)? Іисеніи® яиш, сиг ион геі|іііпті? 
ініаписійа, гиг поп ехіоггртепі? іп с1ео% іи саееагея аіциій соштіио, 
аіг поп аийіог, _«іиі ІіаЬео, цио ригцег? Кпііа Іех ѵеіаі сІізсиЬі, чиоіІ 
ргоІііЬег .агітіиі; фііа пецис ішіех іизіе иісіясіѣиг. пі?і сойшіааі 
шішізяиш еяяс (цюіі поп Іігеі; пег|ііе сіѵів ййеШег Іе^і пЪвоциііиг. 
і^погаш?, пиаіе кіі, опой иісізсііиг. Хиііа Іех ?іЬі яоіі сопхсіеиііат 
іпніісіае япас йеЪеі, «егі еів, а гцйЬня оЬ.зецііішп ехяі»есІаі. Сеіегипі 
яіізреаа Іех еві, сціае ргоЬагі яо поп ѵиН. ітргоЪа аиіеш, яі поп 
ргоЬага йетіпеіиг. 

Сар. 5. ІЛ <1е огі^іпе аііциій геігасіетия сіияшойі Іе^ит, ѵеіия 
егаг. Лосгеіиш песіиі йеия аЬ ітрегаіоге сопяесгагеіиг. пйі а зеиаіп 
ргоЬаіпз *). Йен М. АетШия йе йео зио АІЬпгпо8). Еасіі еі Ішс 
аіі сашат пояігат, ^иой арий ѵоя йе Іішпапо агЬіІгаІи йіѵіпііая 
репяііаЦіг. Хіяі Іюшіпі Йеив ріасиегіі;, йеия поп егіі; Іюіпо іат йео 
ргоріііия еяяе йеЬеЬіІ. ТіЬегіпя ег*»о, сиіия іетроге потеп Сіігіяііа- 
ішт іп весиіпш 4) шігоіѵіі. ашіиіПіаіит зіЪі ех 8пгіа Раіаезііпа, 
диой ііііг ѵегііаіеім ііііия йіѵіпііаіія геѵеіаѵегаі 5) йеінііі ай яепа- 
іит сит ])гаего^аі;іѵа яийга^іі яиі. ЙепаЬия, диіа поп іряс ргоЬаѵе- 
гаѣ, геяриіі: Саечаг іи яепіепі.іа тапяЦ, соттіпаіия ])егіси1шп асси- 
яаІогіЬия Сіігіяііапогпт. Соияиіііе соттепіагіоя ѵсяігоя ”), іПіс ге- 
регіеіія ргігаит Мегопет іп Ііапс весіаш сит тахіте Котас огіеп- 
іет Саеяагіапо ^Іайіо Гегосіяяе *). 8ей іаіі йейіеаіоге 8) йапшаііопія 
іюяігае сііат "Іогіатиг. і^иі епіт ясіі 9) Шит. інІеПе^еге роіечі, 
11011 п|зІ кгапйе аіідиогі Ьопит а Кегопе йатпаіит. Тспіаѵсгаі еі 
СотНіапиз, рогііо Хегопія йе сгпйеіііаіе иі); чей дца еі Іюню п;, 
Гасііе соеріит гергеяяіі, геяіііиіія еііцт диоя геіе^аѵегпі12). Таіея 
яеіпрег поЬіз іпяесиіогев, іпіияіі, Ітріі. Іигрея, диоя еі ірві йашпаге 
сопяиеяіія, еі а диіЬіія сіатпаіоя геяіііиеге яоіііі еяіія. Сеіегит йе 
ЮІ ехіайе ргіпсіріЪич. иясціе ай Ьойіегтіт йіѵітіт Іишіашшідпе 

__ ѵінйісаге, иісі^гі. 
р Эю положеніе соблюдалось постоянно, н во время имперіи. 
) АІЬпітшз, гора въ Лукан іи блігаъ р. 8і1апі& (г. тоніе ііі Ролііуііоне); бо¬ 

жество АИшпшч есть вѣроятно б »жество этой гори. О М. Элшліѣ пямъ ближай¬ 
шимъ обраэомъ ничего неизвѣстно. 

ІІШІНІН5. 
*) Разсказъ этотъ сомнителенъ. Впрочемъ см. ЕшоЬ. Іі ессі. II, 2. 
г] Оиюсл это _въ частности къ ропШіссэ, придется здѣсь видѣть > казаніе 

на сошшепііігіі ропййсит. записи, вь который заносились всѣ случаи, относив¬ 
шіеся къ государственному и каноническому иравт, п могшіе имѣть значеніе 
прецедентовъ. 

т) Извѣстенъ разсказь Тацита (Аіш. XV. 44) о преслѣдованіи христіанъ 
Нерономъ въ Ш году, послѣ громаднаго пожара въ Римѣ. 

я) - аисіог, ргіпсер». 
") =• иоле. 

IV 38 1 11 '^,*е п,|Сате-яп сравниваютъ Домиціана съ Нерономъ, наир. Іиѵон. 

") с.і. с. 30. ьсішіі, іцііч Шіь ііейопі ішрегіши; бсішіі, «рш Іютіпсь, чиік еі 
ашшані. = іп циаиіиш 

геіеігаііо (сіерогі.іііо іп ііжиіаті одно иаъ самых'і, обычныхъ наказаній 
времени имперіи. 
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яаріепііЪиз, ейііе аіщііет ДеЪеІІаіогет СЬгізііапогшп. Аі нов е соп- 
ігагіо ейітик ргоіесіогет, зі Ііііегае М. Аигеііі ^гаѵіззіті ітрега- 
іогіз гедиігапіпг, диіЪиз Шат Сгегтапісат зіііт СЬгізііапогшп 
Гогіе *) тііііит ргесаііопіЬиз ітреігаіо ітЬгі Дізсиззаіп сопіезіа- 
іиг *). зісиі поп раіат аЬ еіизтойі ЬотіпіЪиз роспат Дітоѵіі* 
ііа аііо тойо раіат Дізрегзіі, айіееіа еііат ассизаіогіЬцз Дапта- 
ііопе, еі диіДет іеігіоге. (^паіез ег&о Іе^ез ізіае, диаз айѵсгзиз поз 
зоіі ехзедтшіиг ітріі, іпіизіі, іиѵрез, ігисек, ѵапі, Детепіез? диав 
Тгаіапиз ех рагіе ітизіаіия езі ѵеіапДо іпдиігі СЬгізііапоз; диая 
пиііиз3) НаДгіапііз, диатдиат сигіозііаіит 1) отпіит ехріогаіог, 
ппііия Ѵезразіашіз, диатдиат ІпДаеогиігі ДоЪеІІаіог, пиііиз Ріия, 
пиііиз Ѵеги$ іпіргеззіія). Еасіішх иіідие реяяіті аЪ орііпііз диіЪіія- 
дие, иі аЬ аетиііз*5), диат а зиіз зосііз егаДісапДі іиДісагепіиг. 

Сар. 6. Хітс геіі&іозіззіті 1е§тп еі раіегпопті тзіііиіогит 
ргоіес іогея еі иііогез гезропйеапі ѵеііт сіе зиа йДе гі Ьопоге еі 
оЬзедиіо ег§а таіопіш сопзиііа. зі а ішііо Дезсіѵепті, зі іп пиііо 
ехогЬііаѵепті '), зі поп песеззагіа еі арііззітл диаедие сіізсірііпае 
оЫіііегаѵепті. (^иотип іііае іе^ез аЬіепті зигпріит еі атЪШопет 
сошргітепіез 3/), диае сепіит аега 0) поп атрііиз іп сепат зиЬ- 
зсгіЪі10) іиЬеЬапі, пес атрііиз диат ипат іпіеггі ь»а11іпат, еі еат 
поп за^ізіаіапі; диае раігісіит, дпоЛ (Іесет роіиіо аг§епіі ЬаЬиіззеі, 
рго та^по іііиіо атЪіііопія зепаіи зиттоѵеЬапі п); диае іііеаіга 
зіиргапбіз тогіЬиз огіепііа зіаііт Деяіпіеѣапі 13); диае Ді§пііаіит 
еі Ьопезіогит паіаііит іші&піа 13) поп Іетеге пег ітрипе изиграгі 
чіпеЪапі? Уісіео епіт еі сепіенагіаз 14) сепаз. а сепіепіч іат яезіег- 
ііія 15) ДісепДаз, еі іп Іапсея рагшп езі зі зепаіогит еі поп ІіЬегіі- 
погиго ѵеі асіііис йа&га гитрепіішп 16) аг^епіагіа теіаііа ргойисіа. 

— боішовъ, которые по счастливо чу случаю были христіанами. 
*) Это письмо помѣщается въ копці. І-іі апологіи Св. Іустина мученика, 

будучи вставлено туда лоздпѣіііиііміі переписчиками. 
3) ни 11 и§ =■ поп. 
*) въ конкретномъ апач. 
6) = Іеке.ч ч'ѵсітпз ехсгсепДая гріам іпсиісаге. 
°) = ініпіісі. ( 
7) сл. с. ІЙ. ехоітііишіея е! ірьі «я Іікіаісо шоп1. 
*) т. н. Іе.цез ѵшпрішігіае и Іояез «Іо апііііш. 
“) аега = аззев. Ьох Ра пн іа назывался также Іех гспІиазЬ, потому что опре¬ 

дѣлялъ Ніи асесвъ, какъ ніахігпшл суммы, которую можно было издержать на обѣдъ. 
,0) - сонсеДі, (Ьігі ор^опаінп пшіо гобшсгеі. 
П1 Намекь на разсказъ у Ѵаіег. Мах. 11,0,4. про Фабриція, лишившаго се¬ 

наторскаго званія Корнелія Руфина, гцюіі Десеіп ротіо ѵа»а аг^епіеа сошрапьяеі. 
'•) Въ Римѣ до оЗ г. до Р. X. не было постояннаго театра, п когда въ 

104 г. цензорі, О. Са.->8Ііі$ хотѣлъ выотролті. каменный теагрь,то онъ былъ раз¬ 
рушенъ. какъ нѣчто, противное обпгес гвешюй нравственности. 

,3І разум 1 етея \потребленіе іода ргаеіехіа, служившей отличительнымъ 
кос помом ь высшихъ чиновниковъ к дѣтей знатныхъ родителей. 

'*) = ышірІиоБІяБішая. 
1“) он. вевіегііиш 1000 сестерціевъ. 
іГ) Наута гишрего—про отпущенниковъ, бывшихъ недавно рабами, объ 

спины которых^ рвались сѣкшія нѵо плети. О богатствѣ отпущенниковъ времени 
Имперіи см. Ггіебіапііег І)аг>Ы1ішяеп аич бег 8іИеп яе?гЫе1ііе йога.'? Тіі. 1. 

Л’іДоо еі іііеаіга пес зіи^ніа заііз еяяо. пес пи Да 1). Хат по ѵеі 
Ыете ѵоіиріаз ітриДіса Ггі^егеі, ргіті ЬасеДаетопіі оДіит раепиіае 
ІиДіз а ) ехсоёііаѵепті 3). ѴіДео еііиіег таігопая аідие ргозііЪиІаз 
ішііит Де ЪаЫіи Дізсгііпеп геіісіит 4;. Сігса Гетіпаз диіДеіп еііат 
іііа таіогиш ітіііиіа сесіДепті, диае тоДезііае, диае зоЪгіеіаіі 
раігосіпаЬапіиг, сит аигит пиІІа погаі, ргаеіег ипіео (Іі^ііо5), 
диет зропзиз оррі^пегаззеі ргоітЪи аппиіо; сит птііегея издие 
аДео а ѵіпо аЬзііпегспі, иі таігопат оЪ гезі^паіоз ееііае ѵіпагіае 
іосиіоз зііі6) іпеДіа песагіпі 7). 8иЪ Котик) ѵего диае ѵіпіип аііі- 
^егаі, ітрипе а Месепіо тагііо ігисіДаіа езі 8). ІДсігсо еі озсиіа 
ргоріпдиіз иЙегге песеззііаз егаі, иі ярігііи іиДісагепіиг. Ъ'Ъі езі Ша 
іеіісііая таігітопіогит Де тогіішя иіідис ргозрегаіа, диа рег аппоч 
Гегше зехсепіоз аЪ игЪе сопДііа пиІІа гериДіит Дотпз зегііізіі 9)? 
Аі ште іп ^етіпіз ргае аиѵо пиііит Іеѵе езі тетЪгшп; ргае ѵіпо 
ппііит езі озсиітп; гериДіит ѵего іат еі ѵоіит езі, диазі таігі- 
топіі ігисіиз. Еііат сігса ірзов Деоз ѵезігоз ерше регвресіе Десге- 
ѵегапі раігез ѵезігі, ііДет ѵоз оЬзедиепііззітпі гезсіДізііз. ІлЪегит 
раігет сит шузіегііз зиіз сопзиіез яешііия аисіогііаіе поп іиоДо 
игЪе, зеД ипіѵегза Ііаіія. еіітіпаѵегипі ). ВагаріДет 71) еі ІяіДет 
еі Нагросгаіет 12) сит зио супосерЬаІо, Сарііоііо ргоЫЪііоз, іД езі 
гпгіа Деогит риізоз. Ріяо еі ОаЬіпіиз сопзиіез13}, поп иіідие Сіігі- 
зііапі, еѵегяіз еііат агіз еогит аЬДігаѵегипІ, іигрітп еі оііозагит 
яирегзііііотіт ѵіііа соЫЬепіен. Нія ѵоз гезіііиіів яиттат таіеяіа- 
іет сопіиіізіія. ИМ геіі^іо, и!)І ѵепегаііо таіогіЬиз ДеЪііа а ѵоЬізУ 
НаЬііи, ѵісіи, іпзіпісіи 14). яепви, ірзо Депіеріе зегтопе ргоаѵіз ге-- 
ітпііаяііз 15). ЪаиДаііз чет рег апіідііішеш, еіпоѵе Де Діе 1С) ѵіѵіііз. 

') Первопачально зрители въ театрахъ сидѣли подъ открытымъ небомъ, н 
только въ послѣдствіи театръ стали покрывать полотном ь. 

5) бс. Брсеіашііз. 
'") иронически, ибо Лакедемоняне носили раениіа («раіѵб).^;) вь походахъ 

для защиты отъ холода. Оііішп раепиіае -расішіа огішза, ибо была толстая и 
тяжелая- 

*) Прежде женщины дурнаго иовсдепіи отличались костюмомь отъ чест- 
ныхь ма тронъ. 

5) Это обручальное кольцо, цо свидѣтельству Плинія X. Н. XXX, Г, въ 
древности было желѣзное. 1‘піго Ді^іЮ не зависигъ отъ ргаеіег* (= ргаеПтіритг), 
а есть АЫ. 1п*‘і. 

*) ргоріициі, ^еиІіЬ‘4. 
Г1 Ьогиіі -ткапчикн, въ которые ставились бутылки съ виномъ. 
Й) Разі’казъ передается Рііп. N. Н. XIV. 13 н Ѵаіег. Мах. VI. 3. 9. 
“) Первый, по разсказу Геллія (X. Л. XVII. 21), развелся съ женою 8)». 

Гаѵ\і1ііі8 Кира, въ 520 I'. 
Въ 5&6 II. Подробный разсказа у Ілѵ. XXXIX, 8. 

,!) йагарІБ, (‘гипетскос божество, культъ кото раю возник і. въ эпоху ІІто- 
ломеевъ. Объ его преслѣдованіи въ Римѣ см. Ыон. Хіріііі. ХКМ1. 

,5,’1 Ия] росгаіеч > Ноі’ич, также египетское божество, изображавшееся 
иногда сь собачьей і'олоной {супосс'рѣаіпч). __ 

,31 Копсульство Ь. Саіриініііо Рі§о и Л. Сгаійпіш. надаетъ на 57 г. до Р. X. 
,ѵ) Іичігисіий — БрІепіНДич ар]>ага1и*. 
'*> гепипТіаге сл. Лроіо#. Ун: «рестаспііч ѵсбігн гепиіЛіаіішв; ізотаз^гзііа'., 

гепопееі*. 
1К) іи Діе?. 
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р пип Л ойіеіійііпг, йшп а Ъопіе шаіогиш іияіііиіів Лесебіііз, ей 
*' грнпеге еі <ияіоЛіѵе. диае поп ЛеЬшвіія. сит диае йсЪиі8іів 

-и гпчіпЛіяіН5- Ірзит агПшс диоЛ ѵійеіпіиі ініеііввіте Іисгі а раі- 
ѵіЬпч паЛіііпп, іп дно ргіпсіраіііег геов ігаш&тезвіошв СЬгівІіапов 
лп-і+і« М яіийіиш (Іісо Леоти сокчіЛопіт. йе дно тахіте огга- 

.. чпііопііі**, Іісеі Яагарійі іат Котапо агав гевітхегіііз. Ііесі 
о ‘ііп |ат Йаіісо йігіа* ѵевіѵа< 2і іттоіаѵогііія 3), яио Іосо озіеп- 

нгоіпЛе Леврісі еі періеді еі Левігиі а ѵоЬіз айѵогвпв інаіогит 
аіігіогііаіет- Хішс епііп аЛ іііат оспіііоппп іасіиогптп ініатіат 
геяршнІсЪо. 11* Т*йт ппЪі ай піашіеяііога ригцет. 

2. 

Ароіо^еіістп сар. 39—43. 

Сар. 39- ЕДаш іат тшс еі*о Іряа псдоііа СЬгівііапае іасііо- 

піч иі (|ііі шаіа геіиіаѵегіт, Ьопа ояіепЛаш. Согрпв витив сіе соп- 
всіепііа гсіі^опія еі Лі§сір1іпае Ліѵіпііате сі вреі іосЛсге. Соішив іп 
гпріиіп сі соііцгейаііопепі, иі аб бейт, иная таші і'асіа 4), ргае- 
саііоиіішв атЫатпв 5). Наес ѵія Лео $гаіа ем. Огапшз еііат рго 
ітпегаіогіЪия, рго тіпівіегіів еотт ас роіевіаііЬив. рго ЛаШ ве- 
сиіі иго гегпт диіеіе. рго тога бпів. Со§ітпг ай Ііііегагтп йіѵі- 
папіт сопітетогаііопет, ві диіЛ ргаевепііит Іетрогит дшиііав 
аіД пгаешопсге соіііі аиі гесо@т>всеге. Сегіе Яйет вапсіів ѵосіЪиз 
шестая врет егіцішиз, Мисіат брітив, йіясірііпат ртаесеріогит 
іііііііоіпііш4 Пісиісаііопіітя Леивашов"), іЬійет еііат ехіюгіаііопев, 
сачИеаііопсв еі сппвига біѵіпа. Кат еі шбісаіиг таупо сшп роіі- 
Леге Ѵі арий сегіоз Де беі сопвресіи, вшшптндие іиАтагі іийісіі 
ргаеіибігіпіп еві, яі дпів ііа Леіідисгіі. ні а соттптсаііопе огаііо- 
піч еі сопѵепПів еі отпів яанеіі соттеп-іі ѵеіецеіш*. Ргаевійепі 
пгоЪаіі пиісріе яепіогея, Ьоиогст Мит поп ргейо. веб іекіітошо 
аЛспіі: пгаче епіт ргсііо нПа гея Йеі сопяіаі. Еііат ві с|ной агсае 
йепііа еві, п°п Лк Іктогагіл7) зшпта, цпаві геЛстрІас геіідіопв 

’) аі‘Мп>йге = ітіаіѵ. 
»» — ііігогеь ѵЫгоь. .. 
я, ѵкааываетъ на оргіастическій характер г. ириадиествъ въ честь ьахуса. 
<■> чипчевіе шашіь объясняется ивч. слѣдующаго лі^. 
«I лпііііге здѣсь аЪч>1., такъ что а<1 йеши арші гіешп; сл. 4Ь. поп шіецге 

аіі Леши. 1ШП 8Я^ |)аЬоілич ІЫсш сапеікіо а<1 ііеііпі разсеге оі мичп егі.чеге 
йііисіапічпс іи оо іі^еге, 8е«І оі ргаесоріа іисиісашиа (рте поп іасігтиі еі іасюппа 

' * і'^пДі'ь'опогагіа ьшиша—тѣ деньги, которыя получаются, какъ даръ, подарокъ 
за какѵш нибудь услугу, ііпачспіе уясняется изъ слѣдующаго: гспоінріао геіі- 

ёіопіч. 

соидге^аіиг: тойісаш шшбсцЛбцио яіірет шепкпчш Ліе, ѵеі «ршт 
ѵеііі, еі 8І тоЛс» ѵеШ еі ві тойо ровчі, арропіі: ш пето сош- 
реІШиг, веЛ вропіе сопй‘П. Наес гріаві Леровііа ріеіаіів вппі. Хит 
іпЛс поп ерпіів, нес роіасиіів, пес іп^таіів ѵогаігіпів Діврпііваіііг, 
веЛ е^енів аіспйів ІттапЛівсіие. оі риегів ас риеІНв ге ас рагепіі- 
Ьпв ЛсбШ-иНв, ннтріе ііошевіісів яепіЬиз х). ііет наиігауіз, сі ві <рй 
іп шсІпІНв, оі ві срн іп іпвиіів 2), ѵеі іп сіікѣоЛіів. Лнтіііхаі ѳх сяивя 
Леі весіае, аіитні сопіеввіоііія 3) виае Йнпі. 8еЛ еіизтоЛі ѵеі тахііие 
Лііесйопія орегаііо шДат поЫз іпигк реиез чновЛат. Л'іЛе, іисрипні, 
пі іпѵісет зе Ліііігані: ірзі епіт іпѵісст оЛеічші: еі иі рго нііе- 
пііго і) тогі віпі рагаіі: іряі епіт аЛ оссіЛепЛиш аііегиілчті рагя- 
ііоі'сз спті. 8ей еі сріоЛ ігаіппп арреііаѣіопе сспзетиг5). поп 
аііазе). оріпог, іиіатапі, циат г^иоб арші ір^ов опте зап^иіпів 
потен Ле айесіаііопе вітиіаіпш еві. Егаігев аиіет еііат ѵевігі 
8ИП1118, іиго па іи гае таіѵів ппіиз, еіві ѵов рагит Іштіпез, диіа шаіі 
ігоігев. Аі диапіо Лііпіііів ігаігев еі Лісипіиг еі ІіаЪепіиг, фіі шшт 
раігет Леши я^поѵегипг, диі шшт зрігіішп ЬіЬеічіпі вапсіііаіів, 
диі Ле ипо иіего і^поганііае еіизЛот аЛ ипат Іпсеш ехраѵегипі 
ѵегііаіів. ВеЛ еп іогіавве тіпив 1е«іііті ехівіітатцг, диіа пиііа Ле 
повіга ігаіегнііаіе іга^оеЛіа ехсіатаі, ѵеі диіа сх виЬвіапііа ') і'а- 
тіііагі ігаіхев втпиз, диае репея ѵов Гете Лігітіі ігаіегнііаіет. 
Ііадие диі апіто апітадие тівсптиг. пііііі «1е геі сотіптіісаііоие 
ЛиЬііатиз. Оишіа іпЛізсгеіа вши арий пов, ргаеіег ихогев: іп ізіо 
Іосо сопзогііит яоіѵітпв, іп діш зоіо сеіегі Іютінев сопзогііит ехег- 
сепі, диі поп атісогшп яоІиттоЛо таігітопіа 8) ивиграпі, веб еі 
§иа атісіз раііепііввіте зиінпіпізігапі, ех Ша, сгебо, інаіогит еі 
варіепііввтогит сіівсірііпа, Огаесі Восгаііз еі Коінаиі Саіопів.. диі 
ихогев виая атісіз соішпішісаѵегипі, диав іп таігітоніит Лихегапі 
ІіЬегогпт саиза 9) еі аІіЪі сгеапЛотт певсіо дпійет ап іпѵііав: диій 
епіт бе савіііаіе сигагепі, дііат тагііі іат Расііе Лопаѵегапі? 
О варіепііае Аііісае, оВотапае ^гаѵііаіія ехетріит! Ьепо евірііі- 
Іоворіта еі сепаог іи). С^иіЛ ег^о тігпт. вііапіа сагііаз сонѵіѵаіиг? 

') (Іошсзіісі болев- -такіе старики, которые уже нс выходятъ изъ дому: сд. 
Ног. 8. 1. Н. 127. ііошовіісик оііог. 

") іи охіііо. 
ч) с<тІе$8іо здѣсь въ конкретномъ значеніи. 
4) аііег рго аііего. 
'‘І есш-егі — \осагі. 
г-) — пои аііа йс сіита. 
7) ьиІМалІіа чіаіа, имущество; сл. геі соишшінсаііо. 
ч) таігітопіа въ конкретномъ значеніи. . 
•) НЬш-огпш сама, шпнявММо ивъ -омического опінгді-теям Ціана 

шаігітопііші Шнтопші циаггеініогши сайга- См. Лескеѵ С.аііий - !'■ ■ 
указываетъ на нарушеніе вѣрности. Сгеаіиіогнш же записать отъ *|а'д ‘ 
что смыслъ будетъ: диае ііихегаиі. іи маігішоппии ІіЬсгогиш сайка, певсіг. дішіеіп 
ап іпѵііав сііаиі с\ аііів ргосгсаініогшп. »- ,»ч..гк*іт 

Здѣсь Терт, смѣшалъ двѵхъ Іѵатоиовъ: старшаго, Г«и«оііиь, п пшісьаго, 
который отдалъ свою жену Марий» (Ыагсіа) Гортензію н послі. его смерти опять 
на ней женился. 



Маш еі сепиіач иозігаа, ргаеіегцпаіп всеіегів іпіатез, иі ргойі&а§ 
гриппе зи§$»ШаІів. І)е поЫ* йсііісеі Біо^епів йісіит еві: Ме&агепвев 
оЪвопапІ (ціазі сгавііпа (Ііе тогііигі, аейіЯсапі ѵего сріаві пштршп 
шигііигі х). 8ей чііриіат «|іііз іи аііепо осиіп ГасШиз регзрісіі, циат 
іи зиа ІгаЪет. Тоі ігіЪпЪиз еі сигііз еі йепшіз гисіапііЬиз “} асе- 
всіі аСт. 8а1ііз сспаіпгіз а) сгейііог егіі песе^вагіия. Цегсиіапагиіп 
йесішагит еі роПисЮгшп 4) яитріив ІаЬоІІагіі зирриІаЪппІ 5); Ара- 
іигііз с), Біопувііз 7), тувіегіія АШсіз 8), сосогит йеіестз іпсіісеп- 
Іш\ Лй іипппи сепае 8агаріагае врагіеоіі51) ехсіІаЪипІиг. Бе воіо 
Ігісіініо Сіпічііапопіт геігасіаіиг 10р Сена позіга сіе потіпе гаііо- 
іют §ііі овісшііі: ій ѵосаіиг. срюй йііесііо репев Огассоз еві п). 
С’папИвсшпцие віітрІіЪич сопчіеі, Іиспіт еві ріеіаііч ношіпе іаееге 
чнтртт, знрпйет іиорея срювсріе геСгіуегіо Іі) іяіо іітшшв, поп 
сріа реііев ѵов рагавііі аЙесІапі І3) ай іДогіат іатиіатіае 14) ІіЬег- 
Іаіів §иЪ аисіогатепіо ѵепігіз іпіег соиіитеііая 8а§іпапйі13), вей 
дна репе* Лепт таіог ечі сопіешріаііо 1С) тейіосгіит. 8і Ішпевіа 
оанчя ечі сопѵіѵіі, геікриіт огйіпет сіізсірііпае аевіітаіе, фіі яіі, 
сіе геііёіопіз оійсіо: гіііііі ѵііііаііз, піЫПтіпойезІіае айшііііі і;),ппп 
ргіив йівситЫіиг, циат огаііо ай Йеит ргае^ивіеіиг 18), ейііиг чшш- 
іит езпгіепіев сарінпі, ЬіЪіІиг сріапіит рийісіз ечі иіііо. Ііа ваШ- 
гаиіиг, Щ Г|иі тсшіпегіпі еііат рог посіет айогашіит сіе нт яіЫ 
езве; ііа іаЫйапіиг, иі диі всіппі йогаітіт аийіге. Ро§і а^иат та- 
ішаіет еі Іитіпа, ис сріівсріе йе всгіріигія вапсііч ѵеі сіе ргоргіо 
іп^еніо роіеві. ргоѵосаіиг іп шейіит Лео сапеге; Ьіпс ргоЪаіиг 

’) ІНоусн. Ьат-г. г. 7. 63. разсказывавъ это про Кмпедокла, выразивша¬ 
гося гакъ обь Агрпгснпшцахъ. 

а) Трибы, куріи и дскурін въ нзвѣстиіііе двп имѣли общія пиршества, отли¬ 
чавшіяся роскошью. 

8аШ, жрецы ЛІарса. Роскошь нхъ пиршествъ вошла въ пословицу. Ног. 
С- 1. 37, 2: Яаііагеч йареч. 

*) Геркулесу періідко прішосили десятину: роііисіши (роііпсео роШсеог) 
сотіѵііші: у МасгоЬ. 8. 2. 12. ехі. ай Исгспііь роііисіпш \епіге. 

*) ибо другіе пе логу гь сдѣлать столь огромныхъ счеювъ. 
") ЛраСигій, ’ігкоір (изъ і\із и т.ітіу.я, соедппсше Фратріи), аѳішскій 

праздиикъ, одну изъ час ген котораго составляло ипршество Х.о->а «. Л<зр^е іа). 
"і ГНонувіа. Лім7гла, празднеегва въ честь Діониса или Ракѵа. 
*) ЛІѵчГегіа АШса, общее названіе для Елсвсннеких ь гаппствь. 
■’І ^рптіеоіі, прозваніе пожар вой коноиды вь Римѣ (’.іуііезі І)ісіІ >атаріа- 

гае сеиае Іаиіиш ез8е аррагаШш, и! ай (ішпии \ірі1сч ехсіНчіІиг оЬзеп енПріе ш 
Ччій іайе іиеоіиііі иа^саС-иг ОШ. 

= нетто інлііііояи'і ехсііаіиг. 
с11) іуяпг,. 

’-І ел. Риц. 12. р. 1П4. піпШч 1оснр1еііЬп« сгейенСИл^ \ ігір ас іспіііііб, циі 
Ьін і-тіаііі геІѴщітіа ьиЬщішн'аІчіпС. 

’‘М яс. іиорі>. 
’*) см. с. 21. еіешепіа ір«а іаишіагсі ( ЬшУ.со-«). 
,пі бѣдшікнвъ нарочно приглашали къ столу и тамъ натравливали на нихъ 

паразитовь, для развлеченія пирующихь. Іпѵеіі. \. 25. -ірр 
”) іе.ч»есііі«і. 

7) ‘«с. (Юіріінл побега. 
'“) Пішчпаш сіініч врітііяіів. 

Г}іютойо ЬіЬегіг. Аес]ііе огаііо сонѵіѵіиш Дігітіі. Іпсіе сіівеейііиг 
пет іи саіегѵав еасвіотпн ]), пе^^Iе іп с1а§§ев йівспгваиопііт, пес 
іп егнрѣіопев Іавсіѵіагит, вей ай еапсіет сигапі тойевііае гт рпйі- 
сіііае, пі чпі пои саш еепаш сепаѵегіііі. ^цат йівсірііпат. Наес 
гоіііо Сіігійііапогііт тегііо вапе іНісііа, ^і іііісііів ])аг. тегіІо йат- 
напйа, ві ^иі§ сіо еа ^11е^і1^и■ ео Ііпііо, цио сіе ГасгіоиіЪич сіиегеіа 
еві. Іи сіііив региісіеш аіщиапсіо сопѵепітия? Иос вития соп^го- 
"аіі. дііоеі еі сііврегві. Ьос ипіѵегяі. ертй еі зіп^иіі, нетіпет Іае- 
Йепіев. петіпет соііігівіапіев. І^тіт ргпЬі. сцшт Ъоііі соёіші. с|иит 
ріі. гршт савй еои^ге^апШг, ион еві Гнсііо йісепйа, чей сигіа. 

Сар. 40. Аі е сопігагіо іііів потен Гаеііопіч ассотіпоііап- 
сіит еві, ^иі іи ойіит Ьоиопті сопзрігані, еріі аііѵегзиш вап^иі- 
пет інпосепіішп сопсіатані, ргаеіехепіез вапе ай ойіі йеСештпет 
Шат дшміне ѵатіаіет, чиой ехівіітепі отпів риЫісае сіайів, 
отпі.ч рориіагіз іпсоттойі Сіігівііапов евзе іп саива. 8і ТіЬегів 
авсепйіі іп тоепіа, зі Кііив поп авсепйіі іп агѵа, зі сасіит віеііі2), 
ві Іегга тоѵіі *), 8І Гатев, зі Іиев, віаііт Сіігівііапов асі Іеопеш. 
Танг08 4) ай ппитѴ Ого ѵов, апіе ТіЬегітп, ій еві апіе Сіігівіі 
асіѵепіит. еріапіае сіайев огЬет еі цгЪет сесійепті? Ье^ітив Ніегап, 
Апарізеп еі Беіоп еі Со ііі8и1ав 5) тиііів гит тіІИЪиз Ьотіпііт ре ввит 
аЬіізве. Метогаі еі Ріаіо таіогет Авіае еі АГгісае Іеггат Аііап- 
ііео тагі егеріат. 8ес1 еі таге СогіпіИіііт Іеггае піоіив еЫЫі. 
еі ѵів ішеіагит Бисапіат Ііаііае аЪчсівват іи Яісіііае потен геіе^аѵіі. 
Наес иііеріе пои віпе іліигіа іпгоіепііит ассісіеге роіиепші. ІІЪі ѵего 
іипс, поп (Нсат йеогшп ѵевігоічіт сопіетріогез СЬгівііапі, вей 
ірві йіі ѵезігі, сит іоіит огЬет саіасіувтив аЬоІеѵіі, лте1 иі Ріаіо 
риіаѵіі, сатревіге воіиттосіо? Ровіегіоге8 еіііт Шов сіайе йііиѵіі 
сопіевіапіиг ірзае игЬев, іп диіЬиз ітіі шогіиідие випі, еііат ^иа8 
сопйісіегтіі: пе^11е етт аііаз іп іюйіегпит тапегепі, пізі еі ірзае 
ровіитае сіаііів ііііив г). Мопйит Іисіаетп еЬ Ае^уріо ехашеп Ра- 
Іаезііпа вивсерегаі. пес Шат ііііс СЬгізііапае весіае огі§о сопвейе- 
гаі. ^ишп го^іопе^ а СИ пев еіив 8ойота еі Оотогга і^пеив ітЬег 
ехиввіі. Оіеі айітс іпсеийіо іегга. еі ві (ріа ііііс агЬогнт рота со- 
папіиг, осиіів іепив7). ееіегиш сопіасіа сіиегевсіті. 8ей пес Ти§- 
сіа іат іипс аиріе Сатрапіа Йе Сіігівііапів днегеЬаіиг. рішт Ѵоіві- 

*) саоаіо здѣсь въ знач. убійства, разбоя. 
2) саеішп зіеііі. когда оно не разрѣшается дождемъ. Сл. йе іеіпп. 16. віирсѣ- 

саеіиіи. 
3) рс. вс. 
4) іоі. 
г') Шега, одинъ пзъ Эольсь'пхъ островокъ (іпбиіае Ас-оНао, Аікірііе. въСно- 

раднхъ. Г)еІ05, вч. Еш.'ладахъ, ШюЙоч, близъ береговъ Ііаріи, Со?, кт. Ыиртой- 
скомт. морѣ. 

*) ровПшніч съ (Чеп. конструкція необычная. Значеніе і|*разы то же, что и 
выше: роУіегіогсБ сіайе йііиѵіі. 

•) = «.і гріае ііііс Іогіе атЬотеч ыинтыіпі, рресіапііиш ііиійош осиіі? рготіі 
Нті, яей ея іюни сатретійш сопіасіа «оіушііт* іп сіпеге^. 



піоя1) (Іо шеіп. Ротреіоя гіе $ио пншіе регітіи Хеніо ай- 
Ііш Котае Дейт ѵегиш аДогакаі. сшп АппіЬаІ аріи! Сапная Нота- 
Н08 аппиіоя, саеДеч «*иая, гаогііо шеііекаіиг. Ошпея йіі ѵевігі аЪ 
оптіЪпз соіеішпіиг. сит іряит Сарііоііиш 8еііопе*г) оссираѵе- 
пші. Еі Ьепе. <іио<I зі диіД айѵегяі агсіДіі игкіішв, еаеДет сІаДез 
іетріогит (рте еі шоепішп іиепті. іи іагп кос геѵіпсат, поп а 
Деіз еѵепіге. диіа еі ірзіч еѵепіі. 8етрег катана реп8 таіе сіе 
(Іео тетіі: ргіто дпніет пь іішШсіояу еіия 3). диет сит іпіе11е§егеі 
ех рагір, пои зоіит поп гецпізіѵіі ііпісшішп, яеД сі аііоз 8іЬі сіііи§ 
соттепіа езі диоя соіегеі: (Іекіпс диоЛ поп шдиігешіо іппосепііае 
та^ічігит. еі погепііае ішіісет еі ехасіогет, ошпікия ѵііііз еі 
сгіттіЪиз іпоіеѵіі 4). Сеіегит зі гедиізіязеі, со^позсегеі еі гесо§поз- 
сегеі гедиізііит. еі гесоё'ііііит окяегѵагеі, еі оЪяегѵаіит та^із 
ргоріііит ехрегігеіиг диат ігаіит. ЕипЛет ег^о пипс диодие ясіге 
(іеЪеі ігаіит, диет еі геіго зетрег, ргшядиат Скгіяііапі потіпа- 
гепіиг. Сиіия копія иіекаіиг апіе еЛіііз, диат иеоя зікі кп^егеі, 
сиг поп аЬ ео еііаш піаіа іпіе11е§аі еѵепіге, сиіи.ч Ьопа езяе поп 
яепяіі? Шіиз геа еяі еиіиз еі іп^гаіа ’). Еі іатеи зі ргіяііпая сІа¬ 
Дез еотрагетоя, Іеѵіога пипс аесіЛипі. ех дио Скгіяііапоя а (Іео 
огкіз ассеріі. Ех ео спіт сі іітосепііа яесиіі іпідиііаіез іетрега- 
ѵіі. еі Лергесаіогез Леі еязе соерегипі. Бспідие е) сит аЬ іткгі- 
Ьпя аеяііѵа кікегпа яиярепЛипі 7) еі аппиз 8) іп сига еяі. ѵоя диіДет, 
диоіійіе разіі яіаіітдие ргапяпгі, Ьа1пеІ8 еі саирошз еі іирапагі- 
Ьия орегаіі. адиііісіа ®) Іоѵі ітто1аіі§ и>), пийіреЛаІіа 11) рориіо йепип- 
ііаііз. сасіит аріи! Сарііоііит диаегііія, ітЬіІа <1е іадиеагікия12) 
ехяресіаііз. аѵегзі аЬ іряо еі (іео еі саеіо. Хоз ѵего іеіипіів агкіі 
еі отпі сопііпепііа ехргеяяі13]. ак отпі ѵііае іги&е (ШаііІ4), іп 
зассо І3) еі сіпеге ѵоіиіапіея, іпѵійіа І6) саеіит іітйіпшя 17), (іеит 
іапуітпз. еі сит іпіяегісопііат ехіогяегітия. Іиррііег Ьопогаіиг а 
ѵокія, Бейз пе»1её'ііт'. 

’) Ѵоівініі, город, въ Егрурін. См. Рііп. N. II. И, 5У. Гпбель Помпей отъ 
нзвержспш ІЗгаувія, въ 79 г., общеизвѣстна. 

л) т. е. Галлы, подъ предводительствомъ Бревна, въ ЗУО г. 
3) іпойісіояііь съ вен. рѣдко. 
О значеніе іпоісзсеге уясияется нзт. Айвой, ері.цг. 141. фіае нобіі, теііііап- 

гіо ѵеіів іпоіевсегс тспіі. 
к) ііііи? ігае геа езі, сиіиз Ъепейсіів еві іп&гаіа. 
6) гакъ, напримѣръ. 
7) смыслъ: сшп поп ріий печріе аезііѵо пічріе 1ііІ*егпо (отроге. 
"І въ прегнантномъ знач.: годовой урожай. 
9І ациШсіа отъ ягріа и сіісіо [ел. Іиррііег ЕІісішА 

“’і іішшііаге аишіісіа сказано такъ же, какъ іоебнк і'егіге. 
111 пшІірегЫіа заега чиае шцііз реіііішь йпп*. 
13) бс. Іепіріі. 
,1) Ёѵ.леяеізрічсі. 
''■) аіішспіів іп кегшп (Шаіік. 
,к) Піегоп. ер. іиі Магссіі. зассиз огаііоміе аіірш іеішііі ев(. Зассиз 

к сіпіз соединяются от. часто у Терт. См. пріш. къ Іерон. н. XXII. 7. 
ІГі рвеніе (срв. фр. епѵіо). 
,71 іиіЬашоБ. стучимся. 

Сар. 41. Ѵов іі*'ііиг ііпрогіппі гекия кшпапія, ѵпз геі рикііео- 
гит ііісотто(1огнт, ѵоя таіогит іііісез М яетрег, аріи! 41105 (Іеив 
йрегпііиг. лайте айогапіиг. Сій|ііе епіт сгегІіЬіІіиз ЬаЬегі (ІеЪеі, 
еит ігаясі (|ііі иеі»ІР§аіиг, с|иат диі соктіиг: аиі пае іііі іпіеріів- 
<іті, яі ргиріег СЬгіяііапов еііат еиііогея яиоя іаесіипі 41108 <ера- 
гаге йекегепі а іпегіііз2) СкгІБііапогит. Нос, іпдиіііз, еі іп (Іеит 
ѵеяігит герегсиіеге еяі3;, 411 і еі ірзе раііаіш* ргоріег ргоіапоя 
еііат еиііогея яиоя Іаесіі. Аіітіііііе4) ргіив (Ііяроеіііопез5) еіия, 
еі поп геіог4ііегііія. (^иі епіт яетеіс) аеіегпит ішіісіит (Іеяііпа- 
ѵіі р08і яесиіі кпет, поп ргаесірііаі ііізегеііопет 7), 4иае еяіеоп- 
(Ііііо ітіісіі. апіе яесиіі к нет. Аесріаіія еяі іпіегіт зирег опте 
котіпит "спия еі іпйиі^епв еі іпегерапя; соттипіа ѵоіиіі еяве еі 
с оттока ргсіапія еі іпсоттойа зніз, иі рагі сопяогііо отпев еі 
Іепііаіет еіи§ еі яеѵегііаіет ехрегігепшг. ^иіа Ьаес ііа Йікісітиз 
арші ірвит, сіііщітив Іепііаіет, теіиітия яеѵегііаіет, ѵов сопіга 
пііапі4ііе (Іеярісііія: еі 8е4ііііиг, пі отпез яесиіі ріа^ае поЬія, яі 
іогіе 8], іи асітопііістеіп, ѵокія іп саяіі§аііопет а йео окѵепіапі. 
Аідиіп поя пиііо іаесііпшг: іпргітія диіа пікіі пояіга геіегі іпкос 
аеѵо, піяі (1е ео диаш ееіегііег ехсесіеге; (Іекіпс диіа 8і диіД айѵегяі 
іпкі§ііиг, ѵеяігія і(1 тегііія (Іериіаіиг °). 8ек еіяі аіідиа поя діюдие 
рег8ігіп§тті иі ѵокіз сокаегепіея, Іаеіатиг та&ія гесо^піііопе Йіѵі- 
пагит ргаесіісаііотіт, сопкппапііпт ясіПсеі к(1исіат еі ккетяреі 
пояігае. 8і ѵего ак еія диоя соіііія отпі а ѵокіз таіа еѵепіппі пояігі 
саиза. диік гоіеге регзеѵегаіія іат іп*>гаіоя, іат іпіияіоз, диі та^ія 
ѵоя іп йоіогет Скгіяііапотт іиѵаге еі акяегеге йеЬиегапіУ 

Сар. 42. 8ес1 аііо диодие іпіигіагит іііиіо рояіиіатиг еі іп- 
ігисіпояі іи пе^оііія (Іісітиг. С^ио расіо Ьотіпея ѵокіясит йе§епіея, 
еіижіет ѵісіия. какііия, іпяігисіия111), еіиягіет асі ѵііат песеяяііаіів? 
Хедие епіт Вгасктапае аиі Іпкогпт ^уптояоркіяіае п) яитиз, яіі- 
ѵіеоіае еі ехніея ѵііае. Метіпітия цгаііат поз (Іекеге (Іео (Іотіпо 
сгеаіогі; пііііит ігпсішп орегит еіия гершііатия; ріапе іетрегатиз, 
не иііга тосіит аиі регрегат татиг. Ііадие поп зіпе іого, поп 
зіпе шасеііо, поп яіпе Ьаіпсія, іакегпіз, оі’ксіпіз, яіакиііз12), пипгіітз 

') сл. ііе роепіі- У. сонѵсгзаііопет іпіішкеііз шівегісогЛіас іИісеш. 
-) тегіішп здѣсь іп шаіаш рагЬсш, го, что заел у живаетъ нс поощренія, а 

наказанія; см. ниже: ѵезігіз йі іпегіііз (іерніаіпг. 
31 геі і-гпті. 
*) арргоріпциаге з'шііе. 
5) Ісх. 
в) разъ па всегда. 
7) ?с. ргоГанопші а сиІіогіЪпз мпз. 
ц) = пеніре, п(і(|Ш\ Еллинсисъ можетъ быть разрѣшенъ, зі іогіе іп аіічиет 

ііііеш а «Іео оііичііапі. 
ч) (Іериіаіиг аііьі^наіш*, аіізегііиіиг. 
“■) іпБІгисІнз—домашнее хозяйство. , 
”) Вгасктапае афеческая каста вь Шціп, отличавшаяся суровостью обрава 

жизни. Оші составляли секту (гутпозорііійіагит, мудрецовъ, жпвшпхъ вь л Ьсахъ, 
безъ всякой одеагды. 

= (Ісѵегяогіит. 
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ѵеЛѵіз, ееіогічие «тнпегсіш соііаіліатш іи Ьос веспіо. К.-тцатиз 
еі нов ѵоіііясит рі шіШатив. еі півіісаітіг, еі тегсатиг, ргоіпЛе 
тівсотич агіея 1/, орет» повігак рнМісапшч ігаіі ѵезіго. ГіиоійеЛп 
ІпГгисІпозі ѵіЛеатиг педоіііз ѵевігів, сит циШив еі Ле цтЬВ* ѵіѵі- 
тлв; пои всіо. 8еЛ ві саегітопіав Іпав поп Ітеіріеиіо, аііатеп ій 
іііа Ліе Ьошо вит. Коп ЬѵовиЬпосІст ВаІцгпаІіЪия -і, по сіпойет 
еі Лірш регЛат; аііатеп Іаѵо еі Леііііа Іюга еі ваІіЛп’і, цііае пііііі 
еі еаіоѵет еі яип^ишсш веѵѵеі: гіцсге еі ]*.11ег» рой Іаѵасгшп іпоі- 
ІНПЧ ]іоввипі, Хин ш риЫісо ИІіегаІіЬив81 фииЦЩщ. діірі Ьачііаѵш 
впрі ешат сепаиІіЬив шов еві- аііатеп пЬі Ле горіів Іиів сеіт4 *1. 
Коп сто сгірііі согопаш. С|иіЛ Іиа іпіегеві, етріів піііііотіпив Йо- 
гіЪив дипшпЛо иіаг? риіо ргзііив ІіЬегів еі воіиіів еі ипЛісріе ѵаиі*: 
веЛ еіві іп согопаш соасіів. пов согопат пагіітк поѵіпнів, ѵіЛегіиі 
Чиі рег сарШит оЛогапІиг. 8рес1аси1ів пои сопѵепітив: риае Іапіеп 
ариЛ Шов соетв ѵепйііаййж ві ЛевіЛеѵаѵего, НЪепІшя Ле виів Іосів 
витат. Тішга ріапе поп ешітив; ві АгаЬіае іріегппіііг61. всіепі 
РаЬаеів) ріш® еі сагіогів виав тегсев СЬгівІіапів вереІіепЛів рго- 
Йірагі7), диат Ліів іитіцапйів. Сегіе, ішріііів, Іетріогит ѵесіій'аііа 
диоІіЛіе Лесопиипі; вііреч дііоІ№дпі*<].ие іат іасіаі? Коп виСйстш 
еі ІютіпіЬнв еі Ліів ѵевігів тепЛісапІіЬив орет іегге. песриіатив 
аііів іціат реіепіііпів ітрегііепЛіип Бетрпе 6> роггіраі ииишт 
Іиррііег еі. ассіріаі; сит іпіе.гіт ріив повіга тівегісогйіа іпвитіі 
ѵісаііт, циат ѵевіга ѵеііріо Іетріаііт в). 8еЛ сеіега тесМдеЛіа @гі- 
Ііая Оіігівііапів арепі ех ГІЛе ЛсреііЛеііІіЬив Леііііііт, риа аііепо '"і 
ігаийапЛо аіівііпешив. иі, ві іпеаіиг риаптт риЫісо регеаі СгаиЛе 
еі тешіасіо ѵевігатт ргоіездіотші. Іасііе гаііо Ьаііегі роввіі. шііив 
вресіеі11) диегеіа сотрепваіа рго соттойо сеіегатт гаііопит. 

Ч тіясего згіе*- лагіія агііЪив ореПші сіаге. 
*) 8аіигпа1іа, иразшества вь честь Сатурпа, въ коипѣ декабря. Омовеніе- 

совершавшееся ночью, было опасно для здоровья. 
3) І.іІдгиНа, празднества въ честь Либера или Діопнса. Они сопровожда¬ 

лись различными играми, н, между прочимъ, боями съ дикими звѣрьми. Всбіш’іі 
аіІ Ъевііаб Лаішіаіі. ^ 

4) при пЬі нодразумѣвается гл. «ІіясшпЬо пли ему подобный. Смыслъ: егеі 
ион ІлЬсгаІіЬи* сит ѵоЬіе ДівсшнЬат іп риЫісо а<і сепапбиш, аііатеи, сит ш.«- 
сишЬо, зетрог ѵоЬір ыіт ігпеиюзпз, «ріапбочикіет гіе сорііз ѵевігія сіЪоз сто. 

Ч рс. г]нія гоегсез сагшн пт. еініпшз. 
г) ЗаЬасі, иародь въ АгаЪіаіеІіх, торговали особенно благовонными маслами, 

другіе же Арабы вообще л ид он омъ. 
7) ргойікагі—съ оттѣнкомъ траты, уничтоженія. 
чі иі Ьгеѵііег «Іісаш. _ 
*’) іешріаііііі есть атта- ЕІо^и-ёѵсіѵ — ]ісг іешріа, иЬі йіші срѵііае Іихііповае от 

ссішпіяздііопся. 
*“) отъ аііі'шші, въ соотвѣтствіе стоящему ниже риЫісо. 
”) и именно ѵесіі*га1іиін ісіпріогшп. 

3. 

Юе раііепііа 

Сар. 1. СопЯіеог ай (Іоіпіпит йеиш, ваіів іетеге те, ві поп 
еііаіп ітрийепіег, йе раііепііа сотропеге аивит, сиі ргаезіапйае 
ійопеіія ошпіто поп эіт, иі Ьото пиіііив Ьопі, ^і1апйо орогіеаі 
йетопяігаііопет еі соттеийаііопеіп аііешііз геі айогіоя, іредз ргіи§ 
іп айтіпіяігаііопе еіия геі (Іергеііепйі, еі сопзіапііат соттопепйі 
ргоргіае сопѵегяаііопіь г) аисіогііаіе йігі"еге, не йісіа Гасіів йейсіеп- 
ііЬиз спіЬезсапі. АЦие иііпат егиЬезсеге ізіисі гетейіит Гегаі, иіі 
рийог поп ехІііЬепсІі; ^иой аііія зи^езіит2) ітие, ехЫЬепйі ііаі 
та^ізіегіит, пізі ціюй Ъопогшп япоптйат віеиіі еі таіотт іпіо- 
ІегаЪіІіз та^піішіо е§і, иі ай саріепйа еі ргаеяіапйа еа §о1а ^гаііа 
йіѵіпае іпярігаііопіз орегеіиг. Хат диой тахіте Ьопит, ій тахіте 
репез йеит, пес аііиз ій г{ішп еріі роззійеі сііврепзаі, иі сикціе йі@- 
паіиг. Ііадііе ѵсіиі зоіаііиги егіі йізрпіаге зирег ео <рюй Ггиі поп 
йаіиг, ѵісе Іап^иепііпт, ерй, сит ѵасепі а вапііаіе, йе Ьопіз еіив 
іасеге поп попті. Ііа тівеггітив е^о, ветрег ае^ег саІогіЬив ітра- 
ііепііае, чиаш поп оЬііпео раіт'епііае запііаіет еі виврігет еі іиѵо- 
сет еі регогет песевве езі, сит гееогйог еі іп теае ітЬесіШіаіів 
сопіетріаііопе йі§его 3), Ьопаш іійех ѵаіеішііпет еі йотіпісае йіз- 
сірііпас вапііаіет поп іасііе сиідиат, піві раііепііа айзійеаі, рго- 
ѵепіге. Ііа ргорозііа йеі геЪив еві, иі пиііит ргаесеріит оЬіге еріів, 
ішііит орив йотіпо сотріасііит регреігаге ехігапеив раііепііа 4) 
роввіі. Вопит еіив, еііат сри саесі ѵіѵипі 5). виттае ѵігіиіів арреі- 
Іаііопе Іюпогаиі. РЬіІоворІіі чиійет, дпі аіісиіив варіеиііае апітаііа 
йериіапіиг е), іапіит іііі зиіш&папі 7)у иі сит іпіег зеве ѵагіів вес- 
іапті ІіЬійіпіЪпв еі вепіепііагіті аетііІаііопіЬив сіівсогйепі, воііив 
іатеп раііепііае іп сотпшпе тетоге^ Ііиіс ипі віийіогііт виотт 
соттівегіпі расет. Іп еат сопврігапі, іп еат іоейегапіиг, іііі айес- 
іаііопе ѵігіиіів ппапітііег викіепі, отпет варіепііае овіепіаііопет 
йе раііепііа ]>гаеІепті 8). Стгапйе іевіітопіит еіич еві, сит еііат 
ѵапав весиіі йівсірііпав ай Іаийет еі ёіогіат ргопюѵеі. Аиі пит- 
Чиій роііив іпіигіа, сит йіѵіпа гев іп весиІагіЬив агііЪив ѵоіпіаіиг? 
8ей ѵійегіпі іііі. ерюв тох варіепііае впае сит зеспіо йсвігисіае 
ас йейесогагае рпйеЬіі. 

Ч соиѵсгзаііо — образъ дѣйствіи, образъ жпвнп, зѵазтрб 
*) 8пі>іісегс, чцЬнюпсгс. 
Ч гесеиьео. 
4) схіталсп? раііепііа ііпраііеп*. 
*) т. с. язычники, не просвѣщенные свѣтомь Оі кровенія. 
*) рніап1, сопвеге. 
7) агіві^напі. 
8) - ргае яе іітшіі. 

3 
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Сар. 2. КоЫв ехеісошіае раііепііае ;шсіогііа(вш поп ийеі-іаііо 
Ішшапа сапіпае аерпапішііаіів зіпрпге1) іопшіа, вей ѵіѵоеассас- 
Іевіів йівсірііпае іііѵіпа ііічровіііо 2) йоіеаві. йепш ірвііт овіопйепв 
раііепііае ехетріит. Іат ргітиш і|ііі Яогет Іисік ітіив вирег івзіов 

іпіивіпз аерпаіііег врагріі, сціі Іетропип ойісіа, еіешспіопіт чег- 
ѵіііа, іоііив §епіі*гае ШЬШа Йщтв кітиі еі іпйщ'пів раіііпг оссиг- 
гѳге, змЙЙіепз іпрг.'іішвітав пиііопсв, ІийіЬгіи агіітп еі орога та- 
шшт зиагнт айогапіев, потел сит і'атіііа ірвіпч регвериепіев. Іи- 
хигіаш, аѵагіііаш, ітіЦпіШет-, шаіщііііаіеш рпоіійіе іпвоіечсепіет, 
пі 8ііа 8ІЫ раііепііа йеіѵяііаі: ріигев спіт (Іптіітт ійсігсо поп 
сгейипі. (|8іа весиіо ігаіит Іат <Цц певеіипі. 

Сар- 3. Еі ііаес риійеіп (Ііѵіпае раііепііае вресіев, риаві Йе іоп- 
ріікрю і'ог83) иі Йе Цірсгіііз, аевіітеіиг. (}нЩ 111а аиіет. ршт 
іпіег ііоігііпов раіат іп Іеггів с|иойапшіойо таіт арргеііепва езі? 
N авсі ае йеив іи иіего риіііиг тпігіз, еі ехврееіаі, иа1іі8 айоіезсеге 
чіівііпеі, СІ ийиііив поп ацповсі, «ей сопііипеііозиз 5) іпшрег 
чіЬі еві. оі а вегѵо впо Ііп§іІиг!’); еі Іепіаюгіч соп^геввив воіія ѵег- 
ЬІ8 грреІНІ, сит Йе йотіпо йі таціяіег, йосспз іірпііпеш еѵайеге 
тогіет ай впіиіеш, всііісоі ѵепіат ойёпвао раііепііае епійііив, поп 
< опіепйіі, поп гесіатаѵіі. пес ршярцат іи ріаіеія ѵосет еіи8 аийі- 
ѵіі, агтійіпрт рпазваіат поп і'гаріі, Ііпіті йітірапв поп іезііпхіів). 
Ѵес епіт тепіііиз іиегаі ргорііеіа. іто ірвіив Йеі сопіевіаііо, врі- 
ѵіітп 81ШП1 іп ііііо сит Іоіа раііепііа соііосапіів. N11111101 ѵоіепіет 
чіЬі айішегеге поп яизсвріі ішіііив теиват Іесіітіѵр йоврехіі. Арііат 
ірвр Іаѵаші» Йівсіріііпгшп ]ірйіЬіі8 тіпівггаѵіі N011 рессаіогов, поп 
рпЫісапов азрегпаіив еві. N011 НМ «аііет 7) еіѵііаіі, рпае ешп ге- 
'іреге поіисгаі, ігаіив «I, сиш еііат (ІіасірпН іат сопіишеііово 
оррійо еаеіезіе.ч і§пев ѵсргаечепіагі 8і ѵпіпічвепі, Іііргаюв еіігаѵіі, 
іп«ійіаІог11ііі8 севвіі. Рапп# Іюс, ві поп еііат ргойііогет іішгп ве¬ 
рит ІіаЪиіІ, пес сопчіапіег йепоіаѵіі. Сит ѵего Ігайііиг, сит аййи- 
гііиг, иі ])Сси8 ай ѵісіітат е), віс епіиі поп тарів ирегіі ов, іріаш 
■ірпіів 8ііЬ Іопйепііз роіевіаіе. Иіе, спі Іеріопев апреіопіт, 8І ѵо- 
Ічіяяеі. ішо йісіо йе саеіів айшввепі, пе шпик циійет йічсспііч 1П1 
ЙІайіит иііогеш ргоЪаѵіІ. РаІІРПІІа Йотіпі іп Маісію ѵиіпепііа ей. 
Ііарие еі ріайіі орега таіейіхіі іп ровіегшм, еі вапііаіів і'сзіііиііопе 

р въ этихъ словахъ видятъ намекъ на кшшяескуь (хйшѵ) секту фнлосо- 
Ііюиъ. 

а) — Іех. 

Я1 = іогіавяе. 
') сопІішіе1іо5іі8 оЬпохіпр ргпргів еі сопіитеШв. 
в) --= ЗоііГТі^Бтаі. 
в) Исаія 12, 2. 3. 
7) = не—пиніиіі. 
" окіічпіі: другіе понимаютъ это въ см. немедленнаго и дѣйствительнаго 

•ншве іеиіл ыейсснаго огня. 
ІЩіиЫІП. 

10) (Іігссие ііксірніпр, упоіуіеблеиіс у позднѣйшихъ нерѣдкое. 
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«пет поп і]і8е ѵехаѵегаі, ваіівГесіІ. рек іиіііопііит. тівегіеопііае 
шаггет. Тасео іі^іиіг; іп Іюс епіт ѵспегаі. Хшпсіиіа кашеп 
впііеипйае пюгІІ еііат соШатаШ» орив Гпегаі? Яей варіпан ѵо1и| - 
іаіе раііепііае «всмиігіів ѵоіеііаі Ваврпйпг, ѵеѵіісгаіиг, йепйеіиг, 
Гоейів ѵеаіііиѵ, Гоейіогіінів согопаіиг. Мт аепітпітііаіів іійев. Ч'т 
іп Іютіиіч Кенга ргорочііегаі І.ііеге, піЫІ йе ішраііепііа Іттіпів 
ітііаіпв еві. Ніис ѵеі тахіте РЬагічаеі йстіпчт ацпочееге йеЬшв- 
іів: раііепііат Ьиіивтоііі пето Ьотіішт рсгреігагеі. Тиіія Іапіарпе 
Йосишепіи. цііигшп такпііийо репев паііопрч йчійвпі геігесіаію 
ййеі еві, ііепев пив ѵего гаііо еі вітсііо, чаіів арегіе поп вегто- 
піЬпв тойо іп ргаесіріепйо. вей еііат рачвіопіЬивііі впвііпепйо, рго- 
Ъапі, Іііз, Чиі1тв сгейеге йаішп еві, раііепііат йеі евве паіигат, 
ейесіит еі рпіевіапііат іпррпііар сиіивйат ргоргіеіаіів. 

Сар 4. ІоМпг ві ргоіюч риовчне веі-ѵов еі Ьопае теіііів рго 
іпеешо йотіпіео сопѵеівагі ‘) ѵійсптв (вііціійет аііійсіііш рготе- 
гепйі оЬвеііиішп еві, ойвегцпі ѵего йізсірііпа тогіцега виЬіесІю еві), 
пиапіо тапів пов весит!пт Йошіишп пюгаіов іпѵепіп орогіеі, вег- 
ѵов всііісеі йеі ѵіѵі, спіив ішіісіііт іп виов поп іп сошрейе апі рііео 
ѵегіііііг »), вей іп аеіегпііаіе апі роепае апі чаіпІічУ Сш ввуепіаі- 
йесіінапйае ѵоі Іііішаіііаіі іпѵііапйае Іапіа оііверніі й-ІиуепНа орив 
еві, пиапіа вппі ірча, риас ат веѵегііав сопітіпаіиг апі Пііегаіііач 
роШсеІиг. ЕІ Іатеп пов поп Йе ІттіпіЬив тойо вегуіІиІевиЪшхів ) 

ѵеі оиоІіЬеІ аііо іпго (ІеЬіІогіЬш оЬвериіі. ѵегит еііат Йе ресиш- 
Ьив, еііат Йе Ьевііів оЪоейіепІіат ехргітітив ‘), Іп1е11е,реи1ев пвіЬив 
повігів еав а Йотіпо ргоѵівав Ігайііаврие. Меіюга егро ппіпв еіипі 
ш оЬвециіі Йізсірііпа, риае поілв Йеив ягіЬйіі? А^повсип! Йетцие, 
о пае оЬоейіипі. Ков, спі воіі впЬйіІІ вптіів, йотіпо чейіееі аивсиі- 
Іагс йиЬіІатив? Аі циат ішпвіит еві, еріат еііат піргаіит, риой 
пег аііогіив тйпіеепііат йе ") аііи сопвсриапв, ійеш іііі, рег рііет 
сопзериегів, йе ІетеІІрво поп герспйеге! Кес ріітЬив йе оЬуеф.ш 
ехЬіЬіІіопе йеЪіІа а ішіііч йотіпо йео. Чаіів етт аршНо йеі Р 
чіЬі іпептііаі іпіеііеріі. Хе іатеп Ш ехігапепт •) йс оЬверто ѵі- 
йеатиг іпіегіесівве, ірзит риорие оЬчершит Йе раііепііа Ігаіиі . 
Китрпаш ітраііепв оЬвериіІиг, аиі раііепв риш ) поп оЫеі іаіиг. 
Опаі етро Йопііпив, оптітп Ьопогнт еі йепюпвй’аЮг еі ассер 
Юг, йеив іп ветеіірво сігситіпііі, ртв йе Ьопо ешв Іаіе іеі, а 

гы іЧот гІпЬіптп еі*. отпр Ьотіт, оша а« аешп реш з 

’) «(шѵегьаті* ѵегвагі, вс итоге, итоге. 
Ч оошмам веп іпиіз поіас сВі, иі р.ісит ІіІ мМів. І.м 
8) т. е. Рсгѵів шиііо спппШ сі піаи аШапогапіши4. 
д) і’Х|»гітііпіія схі^іииь. ію8Шіапіив. 
ч) = сх. 
*) 8С. ьегтопет. 
Т1 ЯІІНОІ8. .... 

= гцііі> <1с Ьопо ошв ини|иаш иххоих. 
3* 

і 
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деШшпШим асі «1®нн ю»а шспіе ресиийшл Рог опар іи охпесіііо Ч 
оі -іиаи ш ргаеясгірЫояЬ сотрепйіо еі свштепйаііо еі ехЬоПаІі. 
ае раііепііа сопчіііиіа еві. 

л» ■ ппР' Ѵепітіатеп ргосейеге йівриіаііопет (1* песезчагш 
і ^, е“ Ѵп °*4і08“т’.Чиш пес тй-псішиит ЬоЧиагіІа8 іп аейійса- 

1 ‘ 1 ®І,а *от1|* 81 Ччашіо ) Іигрів. Иацие 8І Йе аПсцш Ьоію 
8ѳі то .еві, гев рдаіпіаі, <]и«,ие ком гесепвеге. уній епіт весіап- 
йпт Діі, та{?18 ЩітшаЬй *), 8І фіой ѵіірпйит віі ргоіпйе йівев- 
80П8 ). Соияйегевта іріиг Йе ітраііетіа, ап чіси* райапЩ іп 
й<о, ііа айѵегвапа еіш т айѵегвагіо повіго паіа аіпцр согорегіа 
-И. ііі ех юіо аррагеаі, Чшт ргіпсіраіііег е) (ійеі айѵегвеіиг. N ни 
ЧЭДЙ.Ь аетиіо-) Йеі смйерщт еві, Шцие шп ей атісит Йеі 
іеЬиз. Еайот йівсогйіа еві гегит, циае еі аисіогшп. Рогге дишп 
Г®. р1ши'5; е сопігапо ргчвтщв, ірва впі ййіегвкаіе 
Іевіапіш- пеціпіт аііеп Ьеге, иі поЬв поп таре а таіо аііпиій 
Нот, Чиат а Ьопо аііпиій шаіі ейііит ѵісіегі розвіі. Ішіиг паіа- 

. ітраііепііае іп ірво йіаЬоІо йергекепйо, іага іипс сит йо- 
ттпт йеит шпѵегва рега, (|иае Госіаве*. іта8іпі „пап. ій е*1 
Іютіт, яиЬіесіззе ііпраііепіег ІиШ» Кес епіт Йокіівчеі 8І чив- 
Ітшввеі; пее іпѵійіввсі Ьотіпі, 8І поп йоішввеі. АЙео йесеріі ешп 
чша тѵійегеі; тѵійегаі япіет. Чиіа Йоіиегаі; Йоіиегаі, пиіа ра 
Репіег иіщие поп іиіегаі. фиій ргіпшт іиегіі Ше апесіив рег- 
Йіііопш, іткіз ап ітраііепв, сопіетпо (|паегеге, раіаш сит чіі, іт- 
раііеиііат спт таііііа, аиі таііііат ак ііпрагіепііа апщісч- 
іат йетйе тіег ве сопврігавве еі іпйіѵійиач іп ппо раігів 8іпи 
айоіеѵмю АІ епіт Чиип ргітич вепвегаі. рог ф,ат ЙеІіпписге 
.пігаѵегаі ), Йѳ ею ехрсгі-пепіо Чиій ай рессапйшп айіигагеі іпвігис- 

іив і еапсіет ішріпдепйо “') іп сгітеп Ьотіпі айѵосаѵіі. Сопѵепіа віа- 
ііт Ші тшіог, поп іетеге йіхегіт Ц рег соЦофйшп ірвит. еіи$ 
аіііаіа еві вртіп ітраііепіа іпіесіо, шаріе асіео щ 12) пипщиат 

кздн ^ 
1>™«-ф«0ПЙ сошрепйіо: шъ рмичннв значеній 

**“*;1Н 7 ш!!Ае Другихъ сюда подходитъ апач, ргаеіііііге такт, что гмгтр*-*. 
ІігоЛе 1'0тІ,™'АІ0№ Івжгірйіт іпеіГіііЬшіфю ошЛ мт- 

-) срви. нѣм. ЕгЬаітгщ. ХнНа пои. 
) = мцііііісш я1іі|іыиЛо. >і у ТсгІиіІ. часто - «ншіііеш. 
) = иегіагаге, сіагшп гсіЫеге. 
) папмге. 

ііеяіші'ік С|"Ш Аі*1с"- п- іи да» І'і'ШеіраНіег ге» ЬмпвпяЙоаІ» СИ|■і^.^|а^1о^ 

') = іпішісо. 
*і — соерсгиг. 
") наученный. 

*”) 81*. Ьошіпсш. 
^ = я не ошибусь, если сказку. 

потно !ГОЙВс™?я ш .^“евяетъ лиші. слово: іііірзіісшіа. Олысль: сатава на- 
полно "'«У. побуждая ее къ шціаіиіііш, ибо оиъ впалъ иго 

« о.ГшГгда'>™СМ„ге °пЖ"Ъа.С'“т,ІЬ “ ^ ««I»»» А»». 
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оцшіііп |нѣсса88«і, кі (Ііѵіш) іііісічій-іо раНспІіаш регвеѵчзі'зік^сі 1;. 
Чиій. «іпоіі поп БизііппіІ; *), ноіа сонѵета, яед арш] АЛат иошіит 
тагіПип, пошЗит апгся аіЪі (ІеЬепГет 3), ітраііепв еііаш іасешіі 
езі, ас Ігайисет 4^. Шит еіив, (|ію(1 а таіо5) Ііаивегаі, Гасіі. 
Регіі і^ііиг еі аііпк Іюто рег ітраііепііаш аііегіив: регіі тох еі 
Ірзе рег ітраііепііаш виат иігоЪйріе соттібват. еі гігса йеі 
ргасшопіііопст еі гігса (ііаЬоІі сігситясгірііопст *), Шаш зегѵаге, 
Ііапс геіиіаге поп яизііпеш. Ніпс ргіта іцДісіі, ишіе Леіісіі огі§о: 
Ыпс сіеив ігавсі ехогаив, ишіе оНеиЛггс Іюто іікіисіив^ іпйе іп <1ео 
ргіша риііепііа, ппйс іисН^паНо ргіта; г]ііі іипс таіейісііопе вок 
соніепіив аЪ апітаііѵегяоііів ітреіи іи сІіаЪоІо іетрегаѵіі. Аиі 
сі«ос1 сгітеп аиіе івіисі ітраііепііае аіітоіввит Іюіпші ітриіаі.иг? 
Іппосснв егаі еі г]ео Де ргохішо атісия еі рагаіііаі соіопив 7). Аі 
иЬі веіпеі зисгігііі8) ітраііепііае, йезіѵіі йео яарсге сіьзіѵіі 
саеіезііа кивііііеге рояяе. Ехішіе Ьото іеггас сіяіиз еі аЬ осиііа Йеі 
сіесіиЯ; іасііе ившраіі аЬ іт^шііепііа соеріі іп ошпе г]іюс1 Дейт 
оііёіиіегсі. N ат еіаііт іііа зешіне ДіаЬоІі сопсеріа. таііііае Гесип- 
сіііаіе ігат Шіит ргосгеаѵіі, еДііит виіз агІіЬив егийііі. ^иог1 
епіт іряит А Дат еі Еѵат тогіі ішшегяегаі, Досиіі еі йіічт аЬ 
ЬотісіДіо іпсіреге. і гнвіга ізіиД ііи}»аііеп1іае аДзсгірвегіт, ві Саіп 
іііе ргітив Ьотісіііа еі ргітив ІѴаІгісіДа оЫаііопев виав а Дотіпо 
гесиеаіая аедиапітііег пес ііпраііепіег іцііг,. ві ігаіив ігаігі вио поп 
еві, ві петіпет ДР1п^ие іпіегетіі. Сиш ег^о пес оссіДеге роіие- 
гіі піві ігаіив, нес ігавсі піві ітраііепв, Дотонвігаі грюД рег ігаш 
§еввіі агі еат геіегеиДит, а <[иа іга зиёёезіа сві. Еі Ыес диіДет 
ітраііепііае іипс іиіапіів ціюДаттойо іпсипаЬиІа. Сеіегит гріапіа 
тох іпсгешепіа? N00 тіпіт. Хат я ргіта Деіігіиіі, сопвеЧиеив еві, иі, 
^иіа ргіта, іДгігсо еі воіа віі таігіх 10) іп опте Деіісіит, Дсіітсіепв Де 
вио Гопіо ѵагіав сгітіпшп ѵепав. І)е ЬотісіДіо (рііДет Дісіит еві. 
8еД іга еДііит а рптогДю, еііат диавситчие ровіеа саивав віЬі 
іпѵспіі, аД ітраііепііат иі аД огідіпст виі сопіёгі п), 8іѵе епіт 
циів іиітісіііів віѵе ргаейае §гаііа ій всеіив сопйсіі, ргіив еві. иі 
аиі ойіі аиі аѵагіііас йаі ітраііепв. ^^ис^иій сошреИіі, віпе ітра- 
ііетіа виі поп еві иі ]>егйсі ровзіі. <^иія аДиііегішп віпе ІіЬіДіпів 
ітраііепгіа виЪіііѴ Цпой еі ві ргсііо іп Гетішв со^ііцг ѵепйіііо іііа 

*) рогвслегагс р.ПігаіІіаш сказано такъ же, какъ иегвеѵегаге оЬзітѵапІіаш. 
>уілш. Ьрі5І. 90. 

'-) абсолютно. 
апгся Деііегі- аіісиі аивсиНаге; сл. ашѵв ргаеЬеге аіісиі. 

) тгасінсічн іасегг аіі^исш ыіісиіпв геі—а1іс|пеш аіі аііонаіп гшн ігшіыіцсеге. 
) начало: иіаіи*. 4 

обманъ. С|»ън. сігспшесгіЬеіч; -і'аііоге, іп сітогепі іпйиспіе. 
) = • хпсоіа. 

"І ннссіііеги = міссшпЬеге, киЬіесІиш еа*е. 
) ріасога. 
) употребленіе сл. таігіх въ переносномъ внач. свойственно Терт. 
} сопЬтІ — геіегі. 1 
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р.ІЙІСІІіак, П*ІІ|Ч ■ ішраіішгііас СтіММІІІіелЙІ ІІИТІ ШЙІ11УІ11Г. Идее ЙГ 
іюпар.'іі.а репее йошіппм «си. Я. іи „е ешицеийіо Йісішп „іі. 
опте рессаіит ітраііепііае іійзсгіЬепйпш. Маіппі ітпаііопШ еві 
Ьош Мсгпо шірпйісиз поп іпцгаНепа ртіісіііае, еі ітрпйшя рго- 
Ь ЬаЬір, еі ітріив ріеіаіія. ег Ймрліеіш ЙШ. 1Л шаіпя шшвфця- 
.ріе пай Іюни* регаѵегаге поп роіогіі. ТаШ іргіЬцг ехгеіга 35 
ѣогит сиг поп Й. лишит ойепйпі. ітргоЪаІогет іпаіогпш? Ап пои 
ірмші мне Ія-асІ рег шіраіі иііат зешрег іи йсит йеіівиізве 
тэпійвіит ові.' Ьхщйе ста оШив Ьгасііі: саеіовііз. М» АщурШв 
аИісШіошЬвч Йиегаі еЩ,сіщ Йе Аагои яЫ Йеов Йие« рочіиіаі. 
аіш т іаиіит аигі зт соііаііопеч (Ісіишііі: іат песеяяагіая ст'т 
Моузіз сит Йотіпо сопдгсіііеіііія ітраііепіег ехсерегаі тогав. 

084 таииаі «всаШеш ')I рІмИат, рові реігае асрюШет зеииеіат 2) 
Йеврел-апі (Іе йотшо, Ігісіиі віііт иоп вивНпепйо. N3111 Ітес ш.ш- 
*Іие ііік ітраііопііа я «Іипііпо ехргоЬгаІиг. Ас не 8І%и1а регѵа- 
Ветиг пшшрши поп рвг ітраііепітіп йоНіиріеіійо регіегипі. 
Циотойо апіет ргорЬеІів іпэпив іпіиіепті, пізі рег ітраЫепІіжи 
аийіепйі. йотшо апіет ірзі, рсг ітраііепііат еііат ѵіѵепйі. Оиойяі 
раіісігаат тічзепі, Шісгагепіиг. 

, Г?,ІР ^І*8а а<^е0 е8Ч ®иае ййет еі зиЬзеоиіІиг еі аиіесе- 
йіі; Ілшфіе АЬгаІіат Йео і гейійіі еі іизііііае Оериіаіив*) аЬ Шо 
е8 ’ „ ,(сш еш* раііепііа ргоЬаѵіІ, сит Шіпт іттиіаге іиквиз 
еві ай лйеі, поп Іепіаііопеіп Йіхеѵіт, вей гурісат сопіееіііію- 
пеш > іА'Іегшп Йеив 4 нет іизііііае Йериіаезеі всіеЪаі. Тат птаѵе 
ргаесерішп, 4110Й пес йотіпо регйсі ріасеііаі, раііепіег еі ачйіѵіі, 
е а йеиз ѵо1ш58еІ, ітріеввеі. Ыегііо егуо Ъопейісіпв. пніа еі 
пйррз; трпіо ййѳііз, 411И еі раііепв. Ііа ййев раііепііа іПішішаІа: 
сит т иаіюиев вешшагеіиг ••). рег явит АЪгаЬае, 4110,1 еві Сіігі- 

! 5,аііін“ ,е8* яирргйт егеі|!), атрііапйае айітріепйаепие 
Іеці а, іиігіеет виат раіірпііат ргаеіесіі, риой еп воіа ай тзііііао 
йоіТгшат Жіго ) йеішззеі. Кат оііт еі оспінт рго оспіо еі йеп- 
іет рго йепіе гереІеЬапІ, ег, таішп таіо ІепегаЬапІ; попйит епіш 
раііепііа т Іегпз, ,риа пес ййев; всііісеі іпіегіт ішраііепііа осса- 
. і 11 из ) три ГгиоЬаІиг. Гасііе огаі аіпіепіе йотіпо раііепііае еі 
шаеі5Іго. (^т розрршт 8п])егѵепіІ") еі Кга1іат ййеі раііепііа сот 
розті, і*т пес ѵегЬв Циіііет Іасеззеге пес Саіие пиійет йісеге 
зте 1ПЙ1СП репсиіо Іісеі. РгоЫЫіа іга, гезігіеіі апіті, сотргезза 

"''Р30™11™ слово, въ см. ...ІПІІ8, Чиі ейі роіі-р. 
) смыслъ, рпзі <! реіга »есиіаш. 

•! еч1; СЛ>,Іе Р°оп- а- П«яе <Міс№ .іориіптіа бшЛ. 
.чч УР1Са сопіе^акш прообразъ, какъ подтвррж (еніе. 
^ намекъ на притчу о сЬятелѣ. 

і ьакіі нѣчто высшее. Сгаііа = благодать, 
і во временномъ тяченін. 

и, ,,иЛЬЗУясь закономъ, кат. случаемъ, поводом-!.. 
) ' еті. 
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ро1)і1;іп(.і;і ніашіз *): е\оці](киш Низшіе ѵсіпчшіп, |і1іь |,>х. (мши, 
.пмі^ік. ітопік. г]к‘ічікі-‘ Сііп^іо: Лііі&ііе іпішігоз ѵеч{,гоя. оЬ таіо- 
«Іісопііішѵг Ьеінчіісііо, гі <щі<> |*п» рогзстітпіішк \г*ккгіз, иг. ІіШ 
зіііз раігія ѵозкгі слріі'мНз 2;. \ іііг.ч, (цнчіі иоЬіз раігсш ]тііепііа 
пс^иігакі Нос ргіш-іраіі рпюгеріо шііѵсч'з;) ракіепкіао (Іізсірііпа 
знссіисіа сзі. і|штйи т* ііірпо 3) цпкіеш таЫагоге сопсо^яит еві;. 

Саі». 7. Іат ѵего регсипепШтк иоЬіы саияак ітраііепііае се- 
іоіа диогци* ргассоріа зііія Іосія гояроіійоі'ішіі. сіеігітепіо геі 
ІатпШагія аііітііч сот ііаі.иг, опті рагне іп Іосо *) соіііепшепйо 
зесиіи 5) яегірііігіз «Іотілісік соіптоіюМіг; нес таіог а Л рссииіае 
сопіоіиріпт ехіпц-каііо яиЫшеІ. циаш «цюгі ірзс Лошіііиз іи ішіііз 
Ліѵііііз іпѵопііиг. Бетрсг ран рег о я іизіііісаі, гНѵікея ргасчіатпаі. Па 
йекгітепіопии ракіенііао іаяг.іііішп орцЬчіІіае ]ігаетіпІ8ігаѵіі Й) ііе- 
шонвігапя рег аЬіест-іонспі (Ііѵіііагит Іасяпгая дшк|ііе еагит сот- 
ртаіиіая поп еязе. Циогі егдо иоЪія арреіоге тіііііпе ория еяі, циіа 
лес гіотііПій арргііѵік, іІеітіісаЬиііі ѵеі сііаш аііешріиш поп ае^те 
зизіінеге сІеЪетия. Сіцнгіііакеш опшішп таіогит гаііісет ') ярігііиз 
Лоіпіпі рег арояіоіит рготтііаѵіі. Еат поп іп сопсирізсепііа аііепі 
ІаіПит сопяШмкаш ііііегргеіетпг; шип еі сріоіЗ позігтіі ѵіііеіиг, 
аііеішт езі: піЬіі епііп пояігшп, циопіат сіеі отпіа, спіиз ірзі дио- 
дие поя. І1а<|ие яі Латпо аЙссіі ітраііепіея огішия, поп йе позіго 
атіззит (1о1епіікя, аЙінек спрійііаіія 8) (Іергеііешіетиг. Аііеииіп диае- 
гіпшв, сит аііепит атіяяит ае^го яизііпстия. (г)пі Лашпі ітраУеп- 
тіа сопсііаіиг Іеггепа саеІезІіЬня апіеропепйо, «Іе ргохіто °) іи йеит 
рессаі. Брігііит епіт, <ріѳт а йотіпо зитряіі, зесіііагіз геі ^гаііа 
сопсиііі. ЬіЬспІег і^ііпг Іеггічіа ашіиатпь:, саеіеяііа іиеапшг. То- 
Іиіп Іісеі зесиішп регсаі, йнш раііепііапі Іисгііасіат 10). Іат дці 
тіпиіит яіЬі аІЦиіг! «іиі Іигіо ап! ѵі аиі еііат і^паѵіа поп соп- 
зіапіег япяііпеге сопзШиіі, печсіо ап Іасііе ѵеі с\ апіто 1А) ірзе геі 
зше тапит іпіегге розяеі. іп сан за сіееточупае. ^^1ія епіт аЪ аііо 
зесап отпіпо поп зияііпепз, іряо Іеггит іи согроге нио ЛпсіІУ Ра¬ 
ііепііа іп (Іеігітспіія ехегсііаііо ояі Іаг^істіі еі сошшипісапсіі. N011 

рі^еі ііопаге ешп, с[иі поп іітеі реггіеге. АНо^піи г|иото(Іо йааз 
ЬаЪепя ішіісая, аііегат еагит піісІи й;».Ьіі, піяі іЛет віі. гріі аиіе- 
гепіі іітісат еііат раіііппі ойегго роячіі? (^иотойо атіеоз йе тат- 

') ««и. 
‘) Магѳ. 5. іі. Ді1і§іке іцішісо8 ѵейігов, Іпчіеіацііо Ы$ іріі оіЗетпІ ѵоз, еі 

оіаіе ]!Г0 регзеуиепШтв еі саіішшіапііішк уоя, пі чііів Шіі наігіб ѵ<ъ1 гі ині іи 
сае)і8 еві. 

3) — но заслугам ь. 
*) вс. зегірішае касгае. 
я) — а<1 сопксшпгпііііш. 
я) — предпослалъ. 
7) 1 Тиш. 6. Ю. 
в) = аѵагіііае. 
е) = ближайшимъ обравомч.. 

“) Іисгійсаге = /.еьозіѵііѵ. 
“) добровольно. 



шопа іаЫ’ігнІіішизиоЫз, ч[ опт іи іаиінт аптогіпінь, Ш. ашія:- 
кшп поп зн Нога шик? ЕегіЬітиз пип ропіііо. ^пііі Іііо іііѵошпщз 
иЬі ЬіЬеіииз атіііего? СепШіит сьі, отпіішк йеігітеііііз іщраіісп- 
ііат шПііЪрге. «іиі нет ресішіапіт і'пгіакзе аиііпае апіорошіпі. N31» 
еі іасіипі, сит Іисгі пірійііиііішз фтеяідшка регіпііл тегсітопіо- 
піш іп іпагі ехетліі, опт репшіае. сайка еііат ш іого пііііі ііаіп- 
ияііопі іітсшіиш авигесіі йиЬііапі, един йспщшэ Ітіо оі «мчігіч 2) 
кеье Іопші, сит рог ѵіаш іи тогез 8; Ъекііипіт Мгосіімппіг. N(>8 
Vего кесипйііт йіѵегзііаірііі. дна сит ііііч мшит, поп апітатп рго 
ресипіа, зей ресшплж ргп апіша Лсроиеге, зей крон го іп !аг$рспйо 
зеи раіігпі.ег ін ашіііепйо. 

Сар. 8. Ірчапі лпіпіпш ірзипнріе согриз іп ммдііо і.чіо ехрові- 
*111,1 отпіпіи асі ііііптт цегітиз еііімрт іпітіае раііеиііаш міЬ- 
іши.к; тііплчіш ЛеІіЬегаііопе 4) Іасйетиг? АЬкіі а зегѵо Сіігівіі іаіе 
Шдишашепінт °), иі раііепііа таіогіЬия іепіаііопіітз 6) ргаерагаіа, 
іп ігіуоііз ехсійаі. 8і пиши диіз іепіаѵопі ргоѵосаге, ргаевіо сві 
йотіпіса іпопеіа ‘у ѵегЬогапІі го. іисрііі, іп іасіеш еііат аііегат 
^епат оЬѵспе я). Еаіі«еіиг ішргоЫіаз раііепііа іия. (^иіѵіз ігіив 
Шо 8Іі йоіоге еі еопіпшеііа сопЛгісШи, #гаѵіиз а йотіію ѵарійаі. 
Р1іі8 ітргоЬіті Шит саейіз зіі.чішепйп. АЬ со епіт ѵарійнЫі, сиііік 
^гаііа 8и8ііпе§. N1 1іп<ріа.о атагііийо таісйісіо яіѵс сопѵіііо етре- 
гіі, гезріее. Йісішп: Сит ѵоз таіейіхегіпі, ^апйсіе 9 *). Оопшшз ір«е 
таіейігіиз іи Іе^с езі, еі іатеп впіп* езі Ъепейіоіиз 1І’). І^ііиг йо- 
шіішт зогѵі сопкоа)папіііг еі таіейісатиг раііеиіег, иі Ъепейісіі 
е88е ро88Ітіі8. 8і рагпш асдиапішііег аийіат йісіит аШрюй іи те 
ргоіегѵит аиі подтип, геййат еі ірзе атагіііійітз ѵісет песеззе 
езі, аиі сгпсіаЪог ітраііеііііа ши іа. Спш ег^о регоиззего таіейіс- 
іт, діютойо зесніиз іпѵопіаг йосігіпат йотіпі, диа ігайііит езі, 
поп ѵазеиіогпт ішіііінатпеііііз, зей еопіш, днас ех оге ргопшпіиг, 
ііотіпет соттішісагі21 *)? Ііет: шапеге поя оіппіз ѵапі еі віірег- 
ѵасиі йісіі геаіит 1Л) Зесріііиг ег^о, пі. а ^ио поз йотпіпиз агееі, 
ійет аЬ аііо^ аециапітііег раіі айтопеаі. Ніс іат йе раііепііае 
ѵоіиріаіе. Кат отпіз іпіигіа, зеи Іііщиа зон тали іпсивза, сит 
раііепііат оАеийегіі, еогіет ехііи йізрітёеіш*18), грю геітп аііфіог] 

4) = і'асеге, асчиігеіѵ. 
э’ Іи(1? 8С- ^Іайіаіогіо—здѣсь указывается на добровольное поступленіе въ 

группу гладіаторовъ, но ваГіму. Сазігів же указываетъ на поступленіе по наГшѵ 
въ военную службу. 

3) -= іи іногет, тоге. 
*) (ІеІіЪегаІіопе = ІіЬегаІіоне. 
а) — \}.о\ччу.6гл іисаііпаііо. 
л) Йаііѵ. 
7) ~ топПит, шопШо. 
8) Матѳ. 5. ЗУ. 
Матѳ. 5. 12. 

,0) Второз. 21. 23. 
соштшіісаге = ргоіатге, роііиеге, у-мѵьйѵ. сл. Магѳ 15 11 

) Мато. 12, ЗП. 
,а) іііьрип-'і (іеіегі. 

іи рсіги г<иті.аііЦ88ііііае ііигіііііо Шігат.іпи сі оЪіиміш. Сппсійеі епіт 
іііііірліі іітіі;і орсга еі іпітисі.ноза, сі мошпипциаш ггрсгсизмип іп 
еши, фіі отізИ;, гесіргосо ітрсіп васѵіеі. N0111110 ійоігсо чиіз іо 
Іаейіі, пі ЙОІОЯ8. <ііііа і’гпеиіз Ьюйспглз іи йоіогс, Іаезі езі. Егр:о оліт 
й’іісШт оіиз еѵегіегія поп йоіотіо, ірко йоіоаі, пеооззо езі атіз- 
зіопо і’пісіиз кНі. Типе іи поп тойо іііаеяиз аЪіз. циой сііат зо- 
Ішп ііііі зій'іісіт., зей іпзпрог айѵогзагіі (ш‘ еі й’изігаііоие оЫесіа- 
іііз оі йоіоге йеіепзиз, I Іи ее е«1 раііонііао иі.іШаз еі; ѵоіиріаз. 

Сар. *.). Ко іііа (]шйот ішраііеиііае чросіез охспзаі.т- іп ашіз- 
зіепо позі-гопші, иЬі аійріа йоіогіз риі.пм ітіиг айосііо. Ргоропеп- 
(1ц8 езі епіт гезросіиз 2) йетшгшійтіз ~) арозіоіі, цпі аіі: Ке соп- 
ітіетіпі йогтіііопе сиіизгріат, чіені паііспся, ^шо зііе сагепі 3). 
Еі тегііо. Сгойеиіоз епіт гезпггесііопеш СЬіізіі. позігат (рнфие 
сгейттз, ргоріег уиоз іііо еі оЪііі еі. гезипехіі. Егдо сит сопзіеі 
йе гезшгесііопе тогіпоппп. ѵасаі; йоіог тогііз, ѵасиі еі Ітраііеп- 
ііа Й0І0ГХ8. Спг ег#о йоігаз, 8І регііззе поп сгейіз? Сиг ітраііепіег 
іегаз зиЬйпсііпп тіегіт, г]іют -сгейіз геѵегзшчітѴ Ргоіесііо езі, 
(|кат риіаз тогіеіп. Коп езі Іпдепйиз і|иі апіесейіі, зей рЬте йезі- 
йегапйич. Ій ^по^11С‘ йезійегіпт раііепііа істрсгашІит. Сиг епіт 
іттойегаіе Согаз аЬііззе, диет тох зиЬзедиегіз? Сеіепті ітраііенііа 
іп Ііиіизтойі4) еі креі повігае таіе отітііиг еі ййеш ргаеѵаіі- 
саіиг5). Еі СЬгізішп Ьейітиз сит еѵосаіоз ^^юx^ие аЪ іііо диазі 
тізегапйсз пои аедиапітііег ассірітиз. Сиріо, іпдиіі арояіоіиз, 
гесірі іат еі о88о сит Йотіпо с). (^напіо теііиз озіепйіі ѵоіит? 
СЬгізііапогит еі’^о ѵоіит зі аііоз сопзепііоз ітраііепіег йо1етіі8, 
ірві сопзедиі поіітіиз. 

Сар. 10. Езі. еі аііиз зиттиз ітраііепііае зіітиіиз, иіііопіз 
НЫйо, пе^ч>іііпп сигапз аиі ^’іиііае аиі тгйіііае. 8ей еі ^Іогіа иікріѳ 
ѵапа еі таііііа питдиаш поп йотіпо ойіоза; Іюс диійет Іосо та- 
хіте, сига аііегіиз таііііа ргоѵосаіа, зирегіогет зе іп ехзедиепйа 
піііопе сопзіііиіі, <*і гепшпегапз подпат йиріісаі грюй зетеі іас- 
іит езі. ІЛііо репев еггогет 7) боіаііит ѵійеіиг йоіогіа, репез ѵе- 
тііаіеш сегіе гейагциііиг таіі^пііаііз. (^иій епіт геіегі іпіег рго- 
ѵосапіет еі ргоѵосашт, пізі діюй Ше ргіог іп таіейсіо йерге- 
Ьепйіі.иг, аі Ше розіегіоі. Татеп итчріе Іаезі Іютіпіз 81 йотіпо 
геиз езі, диі отпе псдиат еі ргоЫЬеі еі (Іатпаі. Киііа ін таіе- 
Йсіо огйііііз гаііо езі; пес Іосиз зесегпіі, грюй зішііііийо сопіиііёіі- 

*) ргоронеге ісчресіит взять на видъ, обратить ви и маніе- 
!) =* изреченіе. 
*) 1 Сол. 4. 12. иі поп сопігівісшті зіепі еі ссіегі циі врет поп Ііаінчіі. 
*) ^ іп геЬпз Ьпш?то»Іі. 
5) ргаеѵагісагі ігап8"гейі, паоа^яіѵеіѵ. 
е) Фі.літ. 1. 23. ЛезШітіит ІіаЬепв сііввоіѵі еі еьне сит Сіігівіо. 
’О репеь еггогет рснез нНіиісой, какъ ниже: репез ѵегііаіеш =- рспез 

Сіігіьітп. 
н) бел. зависитъ отъ геиз; ниже* 411І относится къ йоштиз. 
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ЛЪвоІчіе ііафіо ргаепрііиг тпаіпіп шаіо пои пфеийипйппі. Рагіаг- 
ііші руг ІтЬеі іпегііііш. (г>ііоіііойо ій пЬчегѵаЬітпч, кі 1'акіійиі апіе 
іп іазіійіо ПІІІОНІ8 поп егітияУ фн»ш апіеін Іишогст ІііаМпиь йо- 
тіпо (Іео, ві поЪіз агЬіігііші йоіепзюиік аггоцаѵогітик? Кок иіхоч, 
ѵаза йсііііа. кегѵпіік ітзігія азкитепііЬіік віЪі йе еопвегѵік иіііопеіп 
дгаѵііег ойёпйітпг: еокіріе фіі ііоЬія раііепііат оЪіиІегіпі вшші, иі 
іпснюгея ІштіИіаіік, зегѵіііііік, іи« йотішсі Ііопогіз (Ші^еніея, поп 
ргоЪапшк пюйп, вей апірііогеіи, (ріат іркі кіЪі ргаевптряіч.чепі, «і- 
іізіасііопетп іасітіге. 1(1 поЪів іп йстіпо іат іизіо асі аезіішапйиш, 
іат роіспіі жі регіігіршіпт регісІііаіигУ ЦпіД ег&о стіітпв іийі- 
сеш Шит, зі ион еі иІІогсшУ ІГос ко поЫя герготШіі, йісепч 1): 
Ѵіпйісіат тіііі, еі е§о ѵіпйісаЪо, ісТ сяі, раііепііат шіііі, еі е$р> 
раііепііат готппегаЬо. Сит спіт 2): Коіііе ііійісаге, по іпйі- 
сеіиіпі, поппе раііепііат Йа§ііаіѴ С^иія еііііп поп іийісаЪіі аііит, 
пІ8І фіі раііепв огіі поп йеіёіиіепйі *)? ^иіч ісісііто інйісуі, иі і^пок- 
гаГг Ас зі і«позсеІ, іапіси іийісапііз ішраііепітт саѵіі4), еі Ііп- 
погет ііпісі іпйісія, ій еяі йеі, а.1)8ІпШ. І^иапіоз ѵсго саяив Ііиіпя¬ 
той і ітраііепііа іппігваге сопяиеѵіі? ^иоііепя роепігдііі гІеіѴчівіо- 
иетѴ <^ио1іоіі-ч іпнгапііа еіия йетегіог 1‘аста еяі сапзія виія 5)? (^ио- 
ніпт ііііііі ітраііепііа чцвгерііті зте ітреііі ігапзіді поѵіі, піЫІ 
ітреііі аеіит, аиі поп оіТепйіі аиі соггиіі аиі ргаесерв аЪііі. Іат 
зі Іеѵіиз йеіёпйагія, іпвапіея, 8і пЪегіиз, опегаЪегів. <^ііій тіЬі сит 
иіііопе, еіііия шойит геііего поп роввшп рег ітраііепііат йоіогів? 

І^иойзі раііепііае іпспЬаЬо, поп йоІеЪо, ві поп йоіеію, пісівсі поп 
йезійегаЪо. 

Сар 11. Рокі Ііаз ргіпсіраіез ітраііепііае шаіегіа*, иі ро Пи¬ 
тия, геі^еяіаз е), диій іпіег сеіегаз оѵа^етиг, (ріае (Іоті, сршо іогів? 
Ьа1а аЦие (НЙика е§1 орогаііо таіі7), тиШрІігіа 8Х)іпЧ«з іпсііа- 
теп(у іасиіапіія, еі тойо рагѵпіа, тойо тахіта. 8ей рагѵиіа <1о 
киа тесііосгіШе сопіетпаз, тахітік рго еиа ехзирегаиЬіа сесіак. 
ИЬі тіиег іпінгіа, іЪ» ппііа песеякііак ітраііепііае. Аі иЪі таіог 
іпіигіа, іЬі песекзагіог іпіигіае тейеіа. раііепііа. Согіешиз і^ііиг 
«іпас а шаіо іпНі^ипіиг яикііпего, иі Іісяіія яіийіит аетиіаііс пояігае 
аедиапітііаііб еішіаі. 8і ѵого ^иаейат іркі іп пок аиі ішргшіепііа 
аиі зропіе сііат киреічіисітпз 8), аодие раііепіог оЪеатик, іріае по- 
Ыв ітриіашпз. (^ио(1чі а Дотіпо поппиііа сге(Ити8 іпсиіі, сиі та- 

Ктороа. 32. Зо. Леа <-ч1 иШо сі і‘«о геІііЬилш іп ігтроге, пі ІаЬаінг рев 
ІЮГІ1111. 

■*) Латѳ. 7. 1. Хоіііе шгіісагс, иі поп ііиіісешіш. 
*) (ІгГешІітг піеізсі; еркн. ниже сіеіеп^іо. 

- аіИііЬпіі ііііраііенііаін іийіеапііе. Саѵеге ішраііиеііаш салегг |и*г 
ііпраііепііат, рговріееге кіМ иііюпеш ргг лираііпиііапі іпіигіае. 

л) т. е. іпаііііі аггііік еі а^регіпз аецио. Коп киЪегаі саши Саш зае\ае іаш- 
Ч,н‘ аігосік аиі регііпасіа іііаіапііас. ііііг. 

*) —- привести. 
7) отъ іпаіие (ІіаЬоІмч. 

ервп. гл. 0. 

4В 
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”І8 рпііічііііті іріаш йотіпо ргаеЪоптия? <іиіп іпчнрог дгаіиЬігі <4 
•гаіиІст нов ііогоі йі^ііяі-іопо (Ііѵііше сакіі^аіпліік. Е^о, тгрііі. ппок 
сіііі^о, сячіі^о !). О зегѵтіі Шит Ъсаіши, сигая сшешЫіопі йоті- 
ішч іпкіаі, сиі йі^паіиг ігазсі. «|иет асітопепйі йіччітиіаііохю поп 
йесіріі! ТТпйіцие і^ііпг айзіѵісіі йшіііік оШсіо раііепіінеайпііпізігап- 
йае. С^иадпа сх рагіо аиі епогіЪик почігік аиі іпаіі іпкійііз аиі 
айтопіііопіЬик йотіпі іпіегѵеіііі іізіік 2), сіпз ойісіі та^па тегсез, 
Геіісііаз рсіііссі, (^ііок епіт іеіісек йотіііик, пізі раііепіек пипси- 
раѵіі, йіеопйо: Воаіі раирегсв зрігііп, іііогиш екі спіт ге^питп сае- 
Іогиш я). Киііив ргоіесіо ѳрігііп рапрег. пікі Іішііііік. і^иіз епіт 
Ьшиііік, пі8і раііепв? циіа пето чиЪіісеге зеке роіозі, зіпе ргіта 
раііоиііа киЬіесііопіз ірзіик. Воаіі, іпциіі, Йепіек аі(рю Іи^епіек 4). 
уиіз іаііа кіпе |іаііепііа іоіегаі? Над не іаііішк сі айѵосаііо “) еі 
гівнв рготіііііпг. Веаіі шііез. Нос цаіііет ѵосаЪиІо ішраііепіез поп 
Іісеі ошпіпо гопчегі г’). Пет сшп расШсоя еойет іііиіо ісіісііаіік 
поіаі еі 1‘іИоз (Іеі пипсираі, пппщшй ішраііепіек расІ8 айіпев? 8іи1- 
Ш8 Іюс кепке г іі. Сит ѵсго, §;аийеіе еі ехчиііаіе, Йісіі, циоііеш ѵок 
таіейісепі еі регзееріепіиг, тегсез епіт ѵезіга ріигіта іп еаеіо7); 
ій пНцис поп ехзиііаііопіз ішраііепііае роШсеіиг, фііа пето іп 
айѵегБІк ехзііІіаЬіі, ііізі апіе оа сопіетрзегіі. Кето сопіетпеі, пікі 
раііепііат ^евзегіі. 

Сар. \1. расіз ^гаіікзітас йео аіііпеі йізсірііпат, риія 
отпіпо ішраііепііае тііик 8) ѵеі зетеі “> і^позееі Ггаігі зио, поп 
йісат зерііек. зей зерііт^Іез? грик ііійісіит сшп айѵегкагіо яио йі- 
гі^епк 10), неёоііит сопѵепіепііа 11) зоіѵеі, пізі ргіиз апіті йоіо- 
гепз, (Іигіііат, атагііийіпет, ѵепепа зсііісеі ітраііепііае, атриіа- 
гіі? нот ой о гетіііек еі гетіііеіиг ііЬі, 8І іепах іпіигіае рег аЬ- 
зепііагп раііепііае іиегізѴ Мето сопѵпізиз апітпт12) іп Ігаігет 
зиит, тиниз арий аііаге регіісіеі, ііізі ргіив гесопсіііапйо ігаігі 
геѵегзиз ай раііепііат Іиегіі. 8о1 зирег ігат позігат кі оссійегіі, 
регіеіііаптг. Коп Іісеі поЬіч іта йіе кіпе раііепііа шапеге. Аі 
епітп сит отпет зресіеіп заіпіагік йіксірііпае ^пЪегпеі, диій ті- 
гит, ^иой сііат роепііепііае тіпікігаі, воіііае Іарзіз зиЬѵепіге; 
сит Йізіипсіо таігітопіо, ех оа іатеп саиза, фіа Іісеі вей ѵіго 
зеи Іетіпае ай ѵійиііаіік регзеѵсгапііат зизііпегі, Ьаес ехврес- 

*) Притч. 3. 12. (^исін епіт ііііідіі Ьопііпи1', ептгіріі. 
-) иіііііак. , 
я) Матѳ. о. 3. ВеаЫ раирегек ярігііи. (]иошат ірзіинш срі геутіт еаетгит. 
4) Матѳ. й. о. ВеаЬі Ічцеці:. (рюпіат ір«і <‘ОпчгііаЬтіІііг. 
л) а(.1\ осаііо сопзоЬіІіл, -аря/.Ьріс_ 
®) арреііагі. 
4 Матн. 5. 12. Ііеаіі екііь сипі шаіегііхегіпі ѵоЬіь еі рстаесиіі ѵок іиегіпі... 

циоиіаіп шегеен ѵеаіга соріоьа ее! іп саеііе. 
“) = ШіиБ. 
“) ѵеі аешеі иротиволол. отпігю. 

1Ѵ) ішіісіиш (Нгі^геге іи киіісіо «Цксеріагг. 
11) сопѵепііопе. 

сопѵикия апііпиіи ■ ігаіич. 



!,іі Ьж'< ихоріаі. ііярс схоглі роеііііепііат С|Ш»чйй'|Ц(а іпііи 
]-і^ і,а1п(л:шѴ 1,іі»ніІшп Ьшіі и^гнрю сопіегі, аіілтіпи шш айчі- 
Птти іасіі, аІіепіт етопйаі'). 8іс еі іПі* йотшісапші літііі- 
Іпйішпп ехешріія сіе раііепііа яапсіія2) айелі. Етшеат оѵет раііеп- 
ііа раятгія ѵріриИІ еі іпѵспіі. Кат ітраііепііа шіаш іасііе соп- 
Іетпегеі: кесі Іаіюгеш ішрііяіііоііі раііепііа мвпіріі, еі пшегю 
іпеирег айѵеіііі Ьаіиіпя раііепя рассаігігеш йтйісіаш. ІПчт <ріо- 
сріе ргпйіцііш Гіііиш раіігиііа раігія еі гесіріі еі ѵеяііі еі раясіі 
о,і арий ітраііепііат ігаіі Ігаігія «сила*. 8аіѵчя е»1 і"ІІиг (ріі ре- 
гіетаі. (|иіа роепііспііапі іиііі. Роопіісиііа поп регіі. упіч раііеп- 
Ііаіп іііѵспіі. Кат йііесііо ячштіті Іійсі аисгатопіат, СЬгЬйапі 
поиііігі*ІІЩіаш пя. ([наш арояі.оіпя Іоіія ѵігііша вапсіі лріпіия сот- 
іпеийаі, счіия ііі« раііепііае йілсірііпік егшіііиг? Пііесііо, ІП4111І, 
іпарпаштілг) екі: ііа раііепііат атііі. Веиеііса еві: таіит раіюп- 
Ііа поп Іасіі, Коп аеппііаіиг: ІЙ ірііііош раііопііае ргоргішп аяі. 
Кос ргуіегѵшп яаріі: пнніоаіапі ііс раііопііа Ігахіі; пои імііаіт, 
поп ргпіегіі: пои спіт ай раііепііат регііпеі. Кос виа гесріігіі, іі 
оРѴті вин, Йит аііегі рговіі: пео іпсііаіиг. Сеіегит іріій ітраііеп- 
Ііае геііфііяяеі? Ійео, ішрйі, ііііесііо оіппіа ячкііпеі, отиіа Іоіо- 
га*, иіірие рпіа раііепя. Мегііо егро питгріат схсійеі; і»т сеіега 
сѵаспаЬппІпг, сошиттаішіііш'- ЕхЬаипппІиг 1іпр;иае, лсіспііае, 
ргорііеііае: регтапопі Мел, яров, ііііесііо: Мел <ріаш СЬплІі ра- 
ііепііа іпйихі*. врев, іріат Іютіпіл раііопііа ехвресіаі. Йііесііо, 
цчат йоо таріяіго раііопііа соипіаіиг4). 

Сар. 13. Слрчс Іііні Йе раііопіі» іаийот яітріісі оі итіоппі 
оі Іаіііит іп апішо сопліііиіа, (ршт еайет еііат іп согроге (1е- 
теѵепйо “) йотіпо тиіііріісііег аІІаЬоічі, иіроіо іріае аЬ ірлц Йо 
шіио іп еогроі'ів риочие ѵігіиіе с<1іІа ові, ввріійст гесіог апітчя 
іасііе сішшнііііса* лрігііил іпѵесіа сит ІіаЫіасиІо вію' I. <3иае іці- 
Шг пецпііаііо раііепііае іп отроге? Іпргітів аШісІаііо сагпв, по- 
4іа Йотіпо ріаеаіогіа реѵ Ьитіііаііопія яаспйсішп, (ршт вопіея 
сит аіщщііа ѵісііь Йотіпо ИЪаІ, сопіепіа літріісі раЪиІо ршо- 

’) І.0ІЦ1І ѵЫетг сіе еЬгиЬйЯ сои 'Мл леи іошіпТь, циі яе еіішіил ш шаі- 
іішошо сопішійшЧ. Шс аіічаші! соШіі,|«ЬЯІ, Ш ихог СЬгвАца 
Гшігіст еопітспііаш ікгяиа.іегеі, чиаш атріохил 1ІК всгтаііаі, шиііег ѵ*го роеш- 
ЮаРаш акоіиі, аЦпо ргіш іаоіииі ехріаііаі ари.1 ессіояаш, іихіа пішп «Ш № 
рогі>; аісріе Ьос ом іріші яеііиііиг. ОііапОип Ііопі пігадиі сопіиі рапиіііа. аНі гиш 
аіІиЦітши ыоа іасіі, аііегит еиичиіа^. ІМісп. 

г) отъ яансіге. 
я) - нишпашиш. •. 
*) 1 Корина. 13. 4—7. Сагііаз ѵаііеи^ езі, Ьеищпа езі; сапіаз пои нетиіа- 

Іиг. поп аріі регрегаіп, поп іііЙаІиг, поп озі ашЬіІіоеа, поп фіае зиа еппи 
поп іггііаиіг, пои со^НаТ іиаіит... 8. Сагііае пшп^иаш схсіиіі, віѵс ргоріе 
пѵасиаішіііш-, зіѵе И и.и пае сеззаЬітІ, ніѵо всіелііа ііозітеіиг... 13. пипс апіст 
пті Ііііез, врез, сагііач. 

'} ііезегѵіге, 
г) гейог апітпз есть дута, нравищал тѣломъ; зрігіпш—зкнзвепиое начало, 

его одулггиляющее; іпѵесіа «рігііиз (сл. іпѵесіа іііаіа въ языкѣ юридическомъ, 
въ см. домашняго скарба) суть орудія итого жизненнаго начала, тѣлесные органы. 
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Нію аии»е поіи, (|ШШ іеіиши (іиішііціі (Щпш сіпеп оі лассо 
іпоіеасіі ■). 1І*с раііепііа согроНг ргесаііопел сошптпйаі йорге- 
саііопеля) аШѵтаІ Ьаес ангел Сіігіліі йе арегИ, леѵопіаіет йіл- 
ввпгіі. сіетепііат еііеіі. Зіс Ше гех ВаЬуІопіилоііеило Йотто, 
іршт лоиаіоге еі раейоге леріеппі аЪ Ьитяпа Гогта ехиіаллеі 
ітптіаіае) раііепііа согрогіл лиі еі гецишп гегираѵепі еі, рчОЙ 
орІаЬШил Ьотіпі ел*, лаііл <1со Гесіі. Іат лі аіпогел еі іЛиюіел 
■тайил согрогаііл раііепііае Йщегатил, еайет вапсіііаіі фю(]ііе рю- 
сшаі Сопііпепііат оатія. . . Січо.1 йе ѵіпніе апіші ѵеші, т едай* 
пегін ііиг, сагпіл раііепііа іп реглесиітпііпіл сіепиріе ргоеітіш. Ьі П4,а 
пгиеаі, айѵеглил іпсоттойа йі@ае саго тііііаі. 8і еі сагсег ргетаі, 
саго іп ѵіпсиіія, саго іп Не'по 7). саго іп лоіо еі ш Віа раиреПаІе Іисіл 
еі іп іііа репигіа типйі8). Ьіпіт ѵего ргпсіпсііиг ай ехрептеп- 
Іит Іеіісііаііл, ай оссаліопет чесипйае іпііпсітпіч-1, ай рчит т- 
ѵіпае лейів ачсеплпт, тіііа ріш ііііс 181 йиат раііепііа согрогіл у і 
ярігіінв ргошріил. лей саго ліпе раііепііа іпіігта ), чЬі Мил лртіиз 
еі сагпіл ірвіил? А* сртіи Ьос йоттил йе сагпе йісіі, тйгтпат рго- 

ішпііапв, ЧиМ еі ЙгтапЙае орпл ліі, оліепйіі, раііепііа лсйісеі ай- 
ѵеглчл отпет лчЬѵеПетІае йііоі ѵеі ритешіае рагаіигат ), Ш ѵег- 
Ъега. чі і"пет, иі сгисет, Ьелііал, ёіайіит сопліапіілліте Юіеіеі, 

пиае ргорііоіае, чиае ароліоіі лплітепйо ѵісегчпі. 
Сар. 14 Нія раііепііае ѵіпЪия лесаіиг Ьлаіал еі сіе Йотіпо 

поп іаспі, Іарійаічг ЗіерЬтія еі ѵепіаіч ЬслІіЬия лшл роліиіаі. и 

іеіісівлітшп Щит чио(ріе, (ріі отпет раііепііае яресіет тіѵеілш 

отпет «ІіаЬоІІ ѵіт схрипхііІ3), диет поп аЬасІі ргерел, "он (ІІао 

іп ресоге йіѵіііае, поп йііі чпо гшпае ііпроіч асістрН, поп ірвіил 

йепіоие согрогіл Іп пісего спісіаічл а раііепііа еі ййе йотто^ йе- 

Ъііа іікСІЧЛІІ, ччет ЛіаЬоІил Юііл ѵіпЬив Ггиліга сескііі Кесри. еш 

а гелресіи йеі Іоі іМогіЬш аѵосаічв Ше елі, лей соплНМ ІИ« 

с.четріипі еі Іеліітопічпі, Іат вріпіп Цчип сагпе. Іатапппочнат 

сі (М,пі„і.,ж іпоісііі. О яасси, *И. іп 

нас со оі сіпсге ѵоіиіапісз. 
8) сіергесаііо есть усиленное ргесаію. 
«у Навуходоносоръ. Даніилъ 4, 25 и сл. 
8) Г>ылъ лишенъ, 

"} Ж ™ закдючсішыхъ въ гсішпцу наковывали пер*ДИ- 88 
деревянныя колодки (Напеве сотрсчіез). Слѣдующее яоіит лучше п 
смыслѣ чоііішіо, одиночное ваключепіе (агсау. 

репигіа НШІКІІ -- отпіти гогит С8*®т8. ,-штчвымъ крстеніемъ. 
п) •Л*™*-, мученіе нерѣдко зовется вторы ль. ировавым 

Оно же есть ехрогішепіит Геіісііаііа потому, что нредетавл ѵ 
чинъ, предвкушеніе блаженства. 

40) вс. ееі, орегаіиг. 
11) Матѳ. 26, 41. 

Щ “^метвпгиъ, Смыслъ: Ісвъ „ршввопосгавмлъ всѣ виды 
ѵерііѣиія всѣмъ проявленіямъ силы діавола. 
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согрогс. раііепііае регреігапйае, Щ пефіе йішіпй зееиіауіит пес 
атізяіопіЪиз сагіштагит. пес согрогія (ріійеіп сопЙісІаііапіЪщуис- 
с йаппів. (Дтіе іп Шо ѵіго і'егеігшп 21 йепз (ІіаЪпІо ехяігихіі? Цпаіе 
ѵехШпт <1е іпітісо ціогіае яш охіпііі, уишп Ше Ьото ий отпет 
асёгѵит штііоѵшп піпіі ех оге ргопіегні, пі і Йео ртаіім; чиит 
ііхогет іат таііз сіеіавчаіат еі а.і ргаѵа гетесііа иаЛеШет ехае- 
сгагеіиг? (Зиііі? гійеЪаІ Лепя; чшй? йівчесаЪаІиг таіпв, чпшп ІоЬ 
ітпшпйат пісегіз 8иі гейппгіапііат тацпа агащапітііаіе йезігш^е' 
п I пиит егитрепіев Ъевііоіаз іпйе іп еовйет вресиз еі ра Іив 
йеіоѵтаіае саіпів Мепйи геѵосагеі. ІШріе орегагіия іііе ѵсіогіас 
Леі, геіизів отпіЪиз іаоиіів Іепіаіюптп, Іогіса сіурвосріе раішпііае 
еі іпіецтііаіет тох согрогів а Йео гесирегаѵіі, еі фше атіяегаі 
сопііиріісаіа ровчейіі. ЕІ ві (Шов 4) чиоірге геяіііиі уекивзеі, раіег 
ііегит ѵосагеіиг. 8е(1 таіпіі іп Шо іііе I ией.к е'Ъі. Тапіит ^аш и 
весипій зіс Йе Йотіпо, йізіиііі; впзііпші Іат ѵоіипіагіат огЪіІаІеіп, 

не віпе акция раііепііа ѵіѵегеі. 
Сар. 15. Лйео ваііз ійопеіів раііепііас еОфИМег і ввив. Ьііп- 

ііігіат йеровнегіз репей еит, иііог езі: йі йатпшп. гевіііиіог еві. 
ві йоіогет, твсіісив еві: зі тогіет, гезизсііаіог езі. Гіиапішп ра¬ 
ііепііае Іісеі, иі йеит ІіаЬеаІ йеЬіІогет1 Іѵес іттепіо. Отша огат 
ріасііа еіив Іпеіиг, шппіЬііз тапііаііз еіив іпіегѵепіі. Рійет тітіі, 
пасет ^пЬегпаІ, йііесішпет айінѵаі, ІшішИіаІет іпзіпиі, роешіеп- 
ті,і ехвресіаі, ехотоіоуезіп'") ачящпаі, сагпет геріі, вріпіит вег- 
ѵаі, Ііпріат Ггепаі, тапііт сопііпеі, Іепіаіюпев тсиісаі, всашіаіа 
реіііі тагіугіа сопвиттаі, рапрегет сопзоіаіиг. іііѵііет Іетрегаі, 
ійгтит поп ехіепйіі6), ѵаіепіет поп вапвшпіі *), Яйеіет йеіесіаі, 
вепіііет іпѵііаі. зотѵши йотіпо, йотіпит Іео соттепйаі, Геттат 

■хогпаі, ѵігтп арргоЪаІ; атаіпг іп риегіі. ктйаіиг іп іиѵспе, вив- 
рісііиг іп вешк іп отпі вехи, іп отпі асіаіе Гогтоза еві. А^е іат 
вів еі еНі|Іе*і какиитцие еіпз сотргеЬепйапшв. Ѵпііив іШ Ігап- 
оиШия еі ріасійив. Ігопв рига, пиііа тоегогів аиі ігае піеовііаіе 
итігасіж гетівва аецпо іп Іаеішп тойит зиреі’сіііа, осиііз кітик- 
Іаіе. поп іпіеіісііаіе ііеіесііч: ов Іасііпгпііаіів кетоне зщпаіліт; со- 
Іог, іріаіів весигів еі тпохііз; тоіив і'тріепа сарііів іп йтЪоІіип еі 
пипах гівив: пцЮпіт ппіігіпз сігсит ресіога сапйійив. еі согроп 

зссиіагіа—имущество, оизш. . 
3) іегеігит = ѣгораеит, ибо на такихъ иоендкахъ несли въ тріумфѣ До¬ 

спѣхи, снятые со враговъ, и добычу у него взятую. 
8\ спрспк, ибо все тѣло Іова было выѣдено язвами. 

Тертулліаиъ разумѣетъ здѣсь тѣхъ же самыхъ теовен, которые іюгпблп- 
к) Ше Ліев— день общаго воскресенія- . . 
к) Изъ слѣдующаго (Іерокиегіа видно, что асгріоаГог понимается <яил- въ 

смыслѣ того, которому свѣряется или «могъ или кяккк В|,^д". ™°р™“ .Я 
на храненіе. Сл. 4е мшг сятп. 01. Іезив зеЧиез1ег Леі аі^ис ѣонішит арреНаПк, 
сх иігіизоис рагіія ііеровіѣо соттівБО 8іЪі... 

’У 1.хото1оуыкн ёЕочлло^с!?, признаніе; агіяі^паге- скііѣплять. 
в) ион ехіопЛіѣ зиьіепіаі. , 
") поп сопзишіі ѴОГІ8 сіиь поп ехЬаигіѣ, 
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ппргеавив, иі «ціі пес іпііаьиг пос іікіиіешшг 1). ^еЛеІ епііп іп іЬгиііо 
хрігііш еіііе ІІ1ІІІ88ІШІ еѣ тпап8иеіі88Іпіі. циі нон іигЪіпе «Іоп'егаіііг. 
поп пиЪіІо Ііѵеі, яе«1 е§1 іепоіае кегенііаіія. арегіия еі кішріех, 
(ріет іепіо ѵі(Ш. Неііаза). Каш иЪі «Іеиь, іЪііІош еі аіинша еіш, 
раііепііа есііісеі. Спш ег@о зрігііпв «Ксі (Іеясепсііі. ішііѵісіиа раііеп¬ 
ііа сотііаіт* еит. пои еат сши $рігііи шітіжгіітів, іп поЬів 
топіЫіпг яетрегУ іто пезсіо ап іііиііия рег^еѵегеі. 8іпе яші сошНс. 
:іс тіпійіга, отпі Іосо ас іетроге аи^аіиг песекве еві. ^110^^сит- 
цие іпітіецв еіив іпЙіхегіі, воіия вивііпеге поп роіегіі, сагеив 
тзіпітепП) впвііпешіі. 

Сар. 16. Наес раііепііае гаііо, Наос сіівсірііпа, Ьаес орега сас- 
ІеЕіів оі ѵегае, всііісеі Сіігійііапае: поп пѣ Ша раііепііа ^епішт 
геггае, іаКа, ргоЪгова. Каш пі іп івіо гриппе <3отіпо ЛіаЬоІив аети- 
Іагеіпг, ^паві ріапе ех рагі (пізі ^ио»1 ірва іііѵогяііав таіі ег. Інші 
аодпаіііег піаііпііийіпів раг еві) гіосиіі сі виов раііепііат ргоргіат: 
Шат (Іісо, уиае тагііов сіоіе ѵепаіев аиі Іепосіпіів пе^оііаіііев ихо- 
гпт роіевіаііЪіш виЬіісіі; (рте аисирапйіз огЪііаііІшз 8) отпет соасіі 
сЬвепиіі 1аЬоге]іі тепііііч аіТесііопіЪив іоіегаі: г]ііае ѵепігів ореха- 
гіо8 4) сопіите1іо8І8 раігосіпіій, зиЬіесііопе НЬсгіаіів ^иіае, аййісіі. 
Таііа паііопез раііепііае вііиііа поѵегипі, еі іапіі Ъопі потеп іоо(1І8 
орегаііопіЪпв оссирапі: раііопіев гіѵаііиш еі сііѵііит еі іпѵііаіо- 
пті, ітраііепіев воііив йеі ѵіѵипі. 8еі1 ѵійегіі виа еі виі ргаезіеіія 
раііепііа, цнат зиЪіег ій’ііів схзресіаі. Сеіегит пон ашетиз раііеп¬ 
ііат сісі, раііепііат СІігізіі; ге])епйаіии8 іііі, ^иат рго поЪів ірве 
йерешііі; оіГегатив раііепііат врігііиз, раііепііат еагпів, <ріі гевиі - 
іег:ііопет сагпіз еі врігііив сгеііітив. 

') іпдпіеіаіпг про одежду, которая теряетъ свою правильность. 
*) 3 Царств. 19. 
') то, что Сенека иазываетъ игр ісъіаіиепіогшп еарЬаіиІоі ніп. 
4) - рагавіѣоь. 



ш. 

Се. Кипріанъ. 

ТКащ-тп* СаесШиз Сургіапш родомъ, по всей вѣроятности, изъ 
Кароагена, оыль сынъ родптслей-я.зычниковъ, бывшихъ богатыми и 
знатными. От, родился въ самомъ началѣ III столѣтія. Получивъ 
блестящее образованіе, онъ сдѣлался учителемъ риторики, но въ 
половинѣ своей жнзнп, познакомившись съ христіанскимъ пресви¬ 
теромъ ДсцнліоіПц перешелъ въ христіанство и сдѣлался однимъ 
изъ ревностнѣйшихъ его послѣдователей. Праша* къ линии по- 
волѣмія Божествеынаі о Учителя, Кипріанъ роздалъ большую часть 
имущества нищимъ и ностояшю служи п, ныъ помощью и подкрѣ¬ 
пленіемъ. За свою добродѣтельную жизнь онъ былъ почтенъ саномъ 
пресвитера п въ 218 г. избранъ еііпскономъ, что доказываетъ, что 
онъ осооенно выдавался своими добродѣтелями и способностям!.. 
Ііь теченіи десяти лѣтъ привозъ святитель своею паствою, принимая 
■кпвое п дѣятельное участіе во всѣхъ важнѣйшихъ обстоятельствахъ 
внутренней н внѣшней ед жшші. Въ 260 г. императоромъ Декіемі, 
окто воздвигнуто іонсаіе па христіанъ, во время котораго Кипріану 
угрожала смерть, коей онь избѣжалъ, укрывшись отъ преслѣдователей, 
по наставленію откровенія. Возвратившись черезъ содъ къ своей 
паствѣ, святитель іо.іженъ былъ бороться ст, ])азлпчнымн затрудне¬ 
ньями, возникавшим* въ то время п въ церквп п въ обществѣ Въ 
особенное™ его зашшапъ вопросъ о ирпшітін въ лоно церкви т н. 
арг і, т. с. такихъ, которые, подъ вліяніемъ различныхъ обстоятельствъ 
отпали отъ христіанства и перешли въ язычество: весьма многіе ивъ 
нихъ, раскаявшись въ своемъ отступничествѣ, хотѣли возв]>атшъса въ 
Лопе церкви такимъ ж дегкшіт. путемъ, какимъ они его оставили. Но 
< в. Кипріанъ эпергпчно возсталъ противъ этого, требуя отъ Іарзі 
іамато (трогал покаянія. Къ этому предмету относится его сочи¬ 
неніе (Іе Іарві8. Заспят, посЛдовалп несогласія въ африканской 
нермш. я ст. римсіацп, епископомі. ( тефаномъ іпо вопросу о кре- 
іненів еретиковь). а вт. 253 г. открылась странтая моровая язва. 
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бівсебегсі а: те, еі йіхіі тіііі: даЯей ЫЫ 8гаііа шеа, ѵігіия впіт 
т тйгтііа е регйсііііг СиапЙо егёо іпйгтііая еі ітЬесШіі™ ёі 
ѵавіііав ) аіщиа дгаззаіиг, ішіе ѵігіия позіга регЯсііиг, йтс Я<!ея 
ч Іепіаіа регвіііті согонаіиг, віеві еегіріит еаі ѵава йрдііі рпь 
Ъаі Ьпіах еі Ьотшеч іивіоз Іеніаііо ІгіЬиІаІіопів *). Нос Йепіпие 
тіег пев еі ееіегоя тіегев* диі І)ент певсіипі, дней іііі ін айѵег- 
ьі8 фіепшіиг еі ігшгтигаііі, пов айѵегва пои аѵосапі а ѵіггпііч еі 
пае] ѵепі.ііе, зей сотргоЬат. іп Доіоге. 

Сар. 14. Нос дпоб птіе согрогів ѵігев 8о1пі« іп Ііпхит*і 
уепіеѵ еѵіксегаі, дней т Гапсіит ѵиіпега сопсерінз тейиШіиз йтЬ 
і х.иъішіі. дпой аяяйип ѵотіін іпіевііпа цияНппОД п№й осчіі и 
хапрштч тагйеэсіті, діюй дпогппйаш ѵоі рейеа ѵеі аіідиае тет- 
Ьгопті рагіея сотаго тогЬійае рнітішіх аіпрніапіиг, оной рег 
іасіигав еі банта согропті ргопппрепіе Іаіщиоге ѵеі ЙеЫШаІиг 

Іитп^іігпй'т 6нЙі4і*гНІ)с8*Г,ПІІ,Г-Ѵ€і саесаіш «яреейв, ай йооппеп 
Г *°‘ 1тгс1"8 ѵаяіііаіія еі тогіія іпсоп ѵлаіб 

ёё і .. '1-" ь°ПР'е?1 чшп1а РеЛгід м^тішіоеві.дішіІаячЬ- 
Іітііав т ГШН18 Ьшпаш §епега Шаге гесііті пес сыт еІ8 дшЪнв 
&ре8 т Т)еііт пиііа еві іасегс ргойгаіпт еі дгаіиіагі ташв еі іет 

й Ы,ТТі 'ІІПТ1 П08ІГ1,га вйсш йпшіег ртошіпгаз 
еі 1аЪог| Юіегаіо ай СЬпвШтп рег аіщтеіаш СЬгівІІ уіаш регшппи, 
ріаеншіт ѵ,ае еша еі ййеі ірзо иійісапіе саріатпв. Могі ріапеіі- 

г®!41- аГ 8рігІ~ поп гена1и8 реЬеппае і8піЬіі8 пшь 
сіраінг топ Ііиіеаі дт поп СЬгівІІ сгпсе еі рахвіопе сеййНиг «і 
топ Ишеаі дш ай яеедтйат тогівт йе Ьас тогіе ІгапвіЬіІ; тогі 
2і^ьТе,П ^««'о/еееЛетеп, регеппіЬаз роешь аеіегпа Натта 
..’г^ 1’ ™егі Іітеаі сш Кос шога іоп§іоге сопГеіІиг, иі тіеіаіив 
ешв еі ігстіінв шіепт йійегаіиг. 

Сар. 15. Миііі ех поЫгіг іп Ьас тогіаіііаіе тогіітіиг, Кос 
еяі тиИі ех поШгш Йе хесиіо ИЬегатпг: тогіаіііач івіа Іайаеів еі 
кепііь.18 еі СІ1ШІ1 ЬвЩЬів ревіів еяі, Псі аегѵія заічіагів ехсевячя 
е. ‘ ^ос Чио<1 «те иііо Шясптте ёепегік Ьитапі сит іпішіій то- 
і птіііг Й. Ш8І1, вон езі дней рніеіів таіів еі ЪотЧ шіегіішп евяе 
сотишнет: ай геГгщегіит іішіі ѵосмііиг, ай вирріісіпт гаріин- 
Іиг 1П1П8І1, Йаіиг ѵеіоепш Ііііеіа ййепІІЬіш, раг&Іів 7) роепа. Ііпрго- 
ѵібі еі швгай типи, Ггаігев йііесівйті, ай Ьепейгіа йіѵіна пес 

. . “ Ьор. 12. 7. ііаіпв екі шіЬі рЫшніцр сагпір твас «піяняр тіі шр 
«ЙНЬ—Гг Р10Р^ег Цпогі Іег Ботіпііт год.іѵі ні і1і$сегісгеІ а ше ѵі іПуі/ пііЬі- 
8ШІ1С1І іііц игаііа тоа, наш ѵігіи*. іи іпйгтііаіо регйеШл- ’ 5ШЬи 

") \а^Ыав т= йеѵачіаііо, реяМ?. 
я) Сир. 27. 5. 
*) Йчхіи? нюИШе*. 

,} симйиг^сигапт ѵеі аемішаііотщ ЬаЪет 

ность ге еіпгі "г и* ,Ть; К - о Ь І1Сі™. " РеГіив.а,Ііл пра веди., вивъ, въ нротшюіюлож- 

) ретшіі- -невѣрующіе. 
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диігі поЪія сопіегаіш* а^ііозсітия. Ехеейипі 1) весе іи расе іиіае 
сіші ^’іогіа зил ѵіг^іпез ѵепіепБз апіісЪтіяіі тпіпаз сі сотіріеіаз еі 
Іирапагіа поп іітепіез; риегі регіепіит ІиЪгісае асіаіізоѵяйппі, ай 
еопііііепііае аЦио іппосепііае ргастіпт Місііег ѵепііті; іогтепіа 
іат поп іітеі йеіісаіа таігопа тсіит регзееиііопіч еі ташізеги- 
сіаіііздие сапіШсія шогіешіі ееіегііаіе Іисгаіа '2у. раѵоге тогіаіііа- 
ііз еі іетрогіз ассепйипіш* ігерійі. сопзігіпрітіиг гетіячі, ехсііап- 
іпг і^паѵі, Йезегіогез сотреіішііиг иі гейеапі. $епіі1ея со^шКиг иі 
сгейапі, ѵеіиз Меііпт рориіия 8) а(1 диіеіет ѵосаіиг, ай асіеіп ге- 
сепз еі; соріозия ехегсііич гоЪоѵе і’огііоге соШ^йиг ріірпаіигия зіпе 
теілі тогііз, сит ргоеіітп ѵепегіі, диі ай тіііііат іетрогетогіа- 
Іііаіія асеейіі. 

Сар. 16. (ѵ>піс1 йеіпйе Ший, ігаігеч йііесііззіті, ертіе озі, (ріат 
регітепч, диаш пеееззагіит 4), ерюй реяіія ічга еі- Іиея іріае Ьоіті- 
Ъііі» еі іегніія ѵійеіиг ехріогаі іияііііат біи^иіогит еі тепіея Ьи- 
тапі і^епегіз ехатіпаі, ап іпЯгтіз зегѵіапі запі, ап ргорішріі со§- 
паіоз ріе <1і1і§апі, ап тіяегсапіиг яегѵопііп Іапдиепіішіі йотіиі, ап 
йергееапіез ае^гоз поп йезегапі тейісі, ап Гегосез ѵіоіепііаш яиат 
сотргітапі, ап гарасея аѵагіііае іигепііз іпзаііаЫІеш яешрег агйо- 
гет ѵеі теіи тогііз ехііп"иапі. аи сегѵісот йесіаиі яіірегЫ, ап 
аийасіат Іепіапі ітргоЪі, ап регеипШтз сагія ѵеі зіе а1і(|иій йіѵі- 
іея Іаг^іапіиг еі йопепі зіпе Ьегейе шогііигі. 11 і пііііі аііий тогіа- 
Іііая ічіа сопіиіегіі, Іюс сіігізііапіз сі Беі яегѵіз ріигітшп ргаезііііі 
С]іюй шагіугіит соерітиз ІіЬепіег арреіеѵе, йит тогіетп йізсітиз 
поп іішеге. Ехегсіііа зипі поЬіз ічіа, поп іипега: йат апіто іогіі- 
ішііпія о'іогіат, соніетрт тогііз ргаерагат ай согопат. 

Сар. 17. 8ей іогіаяяе аііеріія орропаі еі йісаі: Ьог те ег&о іп 
ргаеяепіі тогіаіііаіе сопігізіаі ди ой гріі рагатз агі сопІеязіопет 
Гпегат еі ай іоіегапііат раязіопіз іоі« те согйе еі ріепа ѵігіиіе 
йеѵоѵепіт тагіугіо тео ргіѵог, йит тогіе ргаеѵепіог. Ргіто іп 
Іосо поп еяі іп іиа роіезіаіе яей іп І)еі йі^паііопе 5) тагіугітп, 
пес роіея іе йісеге регйійіззе диой пеясів ап шегеагія ассіреге: іипе 
йеііійе Лепя зспііаіог еяі генія еі согйіз еі оссиііогит сопіетріаіог 
еі со^ііііог, ѵійеі еі соііаіійаі іе еі сотргоЪаі оі (ріі регзріеііарий 
іе рагаіат іиізяе ѵігіиіет геййіі рго ѵігіиіе шегеейет. N1110(111111 
Саіп сит Бе о питие ойеггеі іат регетегаі Ігаігет? еі іатеп раг- 
гіеійіит тепіе сопсеріит Беич ргоѵійіь апіе йатпаѵіі: иі іПіе, 
со^ііаііо таіа еі регпіеіоча сопсерііо 6) Бео ргоѵійепіе ргочресіа 
08і, ііа рі іп Пеі яегѵіз, арий <рюя сопіеяяіо со^ііаіиг еі тагіу- 
гіит тепіе сопсірііиг, апітия ай Ьопшп йейііич Бео іпйігс еого- 

‘) схсегііші — шеігіішіиг. 
21 Іисгагі поп раіі; ел. а<1 ІѴтпплпип с. 11. Іисгагі Ьгп\іа ѵііае іотіепіа. 
a) - чпі Іиіеіп а ргіта іііѵепіиіе гесорепті. 
*> И ні. других!, міетахь встрі.чается соединеніе рітіітчііпг еі ттиаіагіе. 
b) <іі«:ііііііо= йгаіін. 
ь) сопсерііо объяешіетгп наь слѣдующаго шике: тепіе сопсірііиг. 
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ппіиг; аііий еяі тагіугіо апіттп йеечяо, аііий апіто йеіиізяе таг- 
пгіпт. ^иаіеш іе іпѵспіі Ботіпия сит ѵосаі іаіет ]>агііег еі 
ііиКсаі, еріапйо іряс іеяіоіиг еі йісаі: еі чсіепі отпея ессіезіае ^иіа 

вит ясгиіаіог гепія еі согйія х). N00 еиіт яапйіііпет Беня по- 
яігшп зей бйеш гріаегіі. пат пес АЪгаІіатп пес Іяаас пес ІасоЬ оссіяі 
ятіі. зей іатеи ййеі ас іияііііае тегіііз Ьопогаіі іиіег раігіагсііая 
ргіті езяе тегиегипі: ай еріогит сопѵіѵіит соп^гс^аіпг гріічдііе 2) 
бйеіія еі іпяііія еі ІапйаЪіІіз іпѵепііпг. 

Сар. 18. Метіпічяе йеЪетия ѵоіипіаіеш поз пои позігат ярй 
Беі Ііісеге йеЬеге зссипйши ерюй иоз Бслпшиз ^поіійіе іиззіі огагс. 
Биаш ргаерозіегшн еяі ^иапиріе регѵегяит, иі сит Беі ѵоіипіаіеш 
йегі рояіиіетич, г}ііапйо еѵосаі поз еі агеежіі йс Ьое тшійо Пеня, 
поп яіаііт ѵоіипіаііз еіия ітрегіо рагеатия! оішііітш* еі геіисіа- 
тиг еі регѵісасіит тоге зегѵогііт ай сопяресіит Бптіпі сит 
ігіяііііа еі таегоге регйисітиг ехеипіея іяііпс песеззііаіія ѵіпсиіо, 
поп оѣзе^иіо ѵоіипіаііч: еі ѵоіитиз аЪ ео ргаетіія саеІечііЪия Ьопо- 
гагі ай диет ѵепітиз іпѵііі. рдйй ег^о огатпз еі реіітиз иі айѵе- 
піаі ге^тші сасіогит, зі сарііѵііая іеггепа йеіесіаі? дині ргесіЪия 
іггчріепіег ііегаіія го^атия еі розсітия иі айееіегеі йіея ге^пі, зі 
таіога йезійегіа еі ѵоіа роііогп ятіі яегѵіге Ыііс йіаЪоІо диат 
ге^шіге сит Сіігіяіо? 

Сар. 19. Бепідие иі тапііезііия йіѵіпае ргоѵійепііае іпйісіа 
сіаі-еясегепі дней Ботітіч ргаевсіия іиіигогит зиіз еопчиіаі ай ѵе- 
гат заііііет, сши диійат йе соііеіря еі сопяасегйоііітч позігіз 
іпйгтііаіе йеГезяпя еі йе арргоріпднапіе тогіе яоііісііиз сотте- 
аіит 3) зіЬі ргесагеіиг, айяііііі йергесапіі еі іат раепе тогіепіі 
іиѵепія Іюпоге еі таіеяіаіе ѵепегаЬіІія. яіаіп ееіяич еі сіагиз ачресіи 
п диет айзізіепіет зіѣі ѵіх рояяіі Іштапиз ачресіпз осиіія сагпа- 
ІіЬиз іпіисгі иізі грюй іаіет ѵійеге іат роіегаі йе яесиіо гесеззи- 
гия. Атдие Ше поп зіпе дпайат апіті еі ѵосіз іийі^паііопе іпіге- 
тиіі еі йіхіі: раіі іііпеіія. ехіге поп ѵпііія, диій іасіат ѵоЪія? іпеге- 
рапіія ѵох еі топепіія, диі4) Йе регяесиіідію зоПісііия, Йе агсез- 
яіііопе 5) зестчіз поп сопяепііі ай ргаеяепя йезійегішп зей сопяиііі 
іп Іиіигит. Аийіѵіі ігаіег позіег еі соііе^а тогііипіз диой ееіегіз 
йісегеі, пат диі тогііипіз аийіѵіі. ай Іюс аийіѵіі иі йісегеі: аийі- 
ѵіі поп зіЪі Ше яей поЬіз. пат дпій йіясегеі іат гесезяитз? йійі- 

') Аііок. 2. 2П. сі всіепі отпев ссгісвіае (щія с^о ?шіі ч^тніаиБ гене? еі 
сопіа. 

-') ^иір^1!е — гцйспшргс. 
3) соттеаіпч = ргопщаНо, тога. Сотіпеаіп? Іаеиііав еві ппрсѵаіопв, гріа 

Ікѵі шііііі а саЛгіь асі сегіит Іетрич аЬсже. На Ьіе рго іасиігаіе ассірііиг, пі а 
«-оц■ггоквіот* сі ргооііо тогііь аЬс'ввс Ііссаі аіі аПгцшЛ Іетрик. (баііпіпв ЬіЫ. 
загг. р. 1791. 

*) тпік'пііз ^пі ішщепіів сши ^иі. ЗІопсго здѣсь нс «увѣщевать», а сгро¬ 
зить • 

г) агес^віііо тог?, какъ призваніе кого либо Богомъ 
ягссчпііо йоішпіса. 

кь себѣ. Сл. шике 
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сП ітпо і етаіігнііішз, иі бит засегбоіет диі соіптеаіит роіеЬаІ 
іпсгерііит еязе сотрегітиз, диіб едтсііз ехребіаі позсегетив. 

Сар. 20. >ГоЫз диодие ірзіз тіпітів еі ехігетіз ^^1о^іепч ге- 
ѵеіаіит езі, диат ігедиепіег аідис ігтпііеяіе «Іс Беі бі«паІіопе 
ргассеріит езі, иі сопіезіагег аззібие. иі риѣіісе ргаебісагеіп і’га- 
Ігея позігоз пин еззе Іи^епбоз агсевзіііопе ботіпіса «1е зесиіо НЬе- 
і’а*08. сит зсіашиз пои аіпіПі зеб ргаетіИі, гесебепіея ргаееебеге, 
иі ргобсізсепіез, иі іиіѵі^анісз яоіепі, безібегагі сов беЬеге, поп 
ріап^і пес ассіріепбаз еззе Ьіс аігав ѵезіез, диаибо іШ іЬі іпбп- 
тепіч аііа іат зитрявгіпі, оссазіопет бапбат поп еязе ^епіШЬия, 
іП поз тегію ас іиге гергеііепбапі, диоб диов ѵіѵеге арші Веши 
(Іісітшіз иі ехііпсіоз еі рсгбііоя Іи^еаттія еі ббеш диат зегтопе 
еі уосе берготітпв согбія еі ресіогіз Іезіііпопіо поп ргоіеітік. 
8реі позігае еі йбеі ргаеѵагісаіогез зитиз, зі зітиіаіа, 8і йсіа, зі 
іііеаіа ѵібепіиг еззе диае бісітиз: піЫІ ргобезі ѵегЪіз ргаеіегге 
ѵіпиіет еі Іаеііз безігиеге ѵегііаіет. 

Сар. 21. ІтргоЪаі бепідие арозіоіиз Рапіив еі оЬіиг^аі еі 
сиіраі. зі фіі сопігіяіепіиг ехсеззи зиогит: поііітиз, іпдиіі, і^по- 
гаге ѵоя, ігаігев, (1е богтіепІіЪиз, пе сопігізіетіпі зісиі еі сеіеіі 
(]ііі поп ЬаЬепІ зрет. 8і епіт сгебітик диіа Іезиз тогіииз езі еі 
гезиггехіі, зіс еі Всиз еоз диі боппіепті іп Іези аббисеі сит ео *). 
Еоз сопігізіагі бісіі іп ехсеззи зиогшп диі зрет поп ІіаЬепІ. диі 
аиіет зрс ѵіѵіпшз еі іп Бейт егебітиз еі СЬгізіит развит еззе 
рго поЫз еі гезиггехіззе сопЙбітиз іп Сіігізіо тапепіез еі рег 
ірзтп а Цис іп ірзо гезиг^епіез диіб аиі ірзі гесебеге ізііпс бе зе¬ 
сиіо поіития аиі позігоз гесебепісз диазі репіііоз Іи^етиз еі бо~ 
Іетиз? ірзо Сіігізіо Вотіпо еі Г)ео позіго топепіе еі бісепіс: е&о 
зшп гезпггесііо: чиі сгебіі іп те, Іісеі тогіаіиг, ѵіѵеі еі отпія 
ери ѵіѵіі еі стесііі іп те поп тогіеіиг іп аеіегпит л). 8і іп Сіігізіо 
егебітиз, Іібет ѵегЬіз еі рготіззі еіиз ІіаЪеашиз: иі поп шогііигі 
іп аеіегпит аб СІігіяіит, сит дно еі ѵісіигі еі геепаіпгі зетрог 
зитиз, Іаеіа зссигііаіе ѵепіатия. 

Сар. 22. І^иоб іпіегіт тогітиг, аб іттогіаіііаіет тогіе 
Ігапзёгебітиг пес роісзі ѵііа аеіегпа виееебеге, пізі Іііпс соті^е- 
гіі ехіге: пои езі ехііпз ізіе веб Ігапзііиз еі Іетрогаіі іііпеге бе- 
сигзо аб аеіегпа Ігапз^ітззиз. (^иіз поп аб теііога Іезііиеі? ерііз 
пои пшіагі еі геіогтагі аб Сіігізіі яресіет еі а<1 саеіезііз 
біё'ііііаіет сіііпз ехоріеі? Раціо арояіоіо ргаебісапіе: позіга аиіет 
сопѵегзаііо, іікрііі, іп саеііз езі. ипбе еі Ботіпшн ехзресіатпцв Ісзит 
СІігізіпш циі ІгппзІогтаЫі согриз ІттШіаІіз позігае еонібгтаіит 

*1 I Сллѵп. 4. 13 Хоіііпіпч аиіеш \о? іцпогаге, іі-апт-, Де Дипиіспііііик, иі 
“V" с,,,!!г'!?1сцш|і «I суіегі чиі дот поп ЬиЬспІ. 8і ічііш сгпіііпііз циоД Іе 
і . 11ЮПІІЦ8 срі еі гезштсхіі. ііа еі 1>еи? ео§ пиі гіегшіешпі рег Іевиш аіЫпссі 
еиш ео. 1 

. .• ^ П. 25. Ейо вши гевттесііо еі ѵііа: уш егесііі іп ше еііат 8І пшг- 
иіепт чѵг-1 еі оіпшк циі ѵіѵіі еі стесііі іп тс поп тогіеіиг іп яеіетиш. 

спгрогі сІагііаіЬі киае 1). Таіез поз Іиінгоз еі Сіігізіиз Ботіпиз роі- 
Іісеіиг, пиапбо иі сит іііо зітия еі сит іііо іп аеіегпіз зебіЪиз 
аІ«|ие іп ге^пів саеІезІіЬиз ёаи(^еатіік раігет рго поЪіз ргесаіиг 
бісепч: раіег, <іпоз тіЬі бе(1із1і ѵоіо иі иЫ е^о зшп еі ірзі зіпі 
тесит еі ѵібеапі сіагііаіет (ріаш тіііі бебізіі ргіпм]иат тппбия 
йегеі 2). \ епіигиз аб Сіігізіі кебет, аб гецпогит саеіезііит сіагі¬ 
іаіет Іііпеге поп беЪеІ еі ріап^еге зеб роііиз зесшібипі роііісііа- 
Ііопеіп Ботіпі, зесипбит йбет ѵегі іп ргоіесііопе Ьас зиа еі Ігапз- 
Іаііопе8; дай беге. 

Сар. 23. 8іс бепідие іпѵеиітиз еі ЕпосЬ Ігапзіаішп еззе (ріі 
І)ео ріасиіі, зіеиі іп Сеііезі Іезіаіиг еі Іодиііиг зегіріига біѵіпа: еі 
ріасиіі Епосіі Бео еі поп езі іпѵепіиз розііпобшп, диіа Бейз іііит 
ігаіізіиііі4). Нос Оііі ріасиіззе іп сопзресіи Беі бе Іюс сопіа^іо 
зесиіі тегиіззе Ігапзіеггі; зеб еі рег Яаіотопет босеі 8рігі1из зап- 
сіиз еоз (|иі Бео ріасеапі таіигіиз ізііпс ехіті еі сіііпз ІіЪегаті, пе 
бит іп івіо типбо біиііиз іттогапіиг типбі сопІасІіЬиз роііиап- 
іиг: гаріиз езі. пе таііііа тиіягеі іпіеііесіит ііііиз, ріаеііа епіт 
хгаі Бео апіта еіиз: ргоріег Іюс ргорегаѵіі ебисеге еит сіе тебіа 
іиічиііаіе 5 К $іс еі іп рзаітіз аб Веит ріорегаі зрігііаіі йбе Бео 
зио апіта беѵоіа, зіеиі зегірішп езі: фіат бііесііззітае ІіаЪіІаііо- 
пез Іиае, Бепз ѵігіиіит. Безібегаі еі ргорегаі апіта теа аб аігіа 
Беіс). 

Сар. 26. Еіиз езі іп типбо б іи ѵеііе гетапеге я нет типбиз 
оЫесІаІ, диет зесиіит Ыапбіепз аЦие бесіріепз іИесеЬгіз Іеггепае 
ѵоіиріаііз іпѵііаі. Ропо сит типбиз обегіі сЬгізііапит, диіб атаз 
ечті диі Іе обіі еі поп ніа§із зедиегіз Сіігізіит диі Іе еі гебетіі 
еі ЛІІІері? ІоЬаппез іи ерізіоіа зиа сіатаі еі Іодиііиг еі пе сагпаііа 
безібегіа зесіапіез тітбит біИ^атиз Іюгіаіиг: поіііе, іпдиіі, бііі- 
&еі‘е тітбит педие са диае іп типбо зппі. 8і циі бііехегіі тип- 
бит, поп езі сагііаз раігіз іп іііо: диіа отпе диоб іп типбо езі 
сопсирізсепііа сагпіз езі еі сопспрізсепііа осиіогит еі атЫііо 
зесиіі диае поп езі а раіге зеб ех сопсирізсепііа тиікіі. Еі 
типбиз ІгапзШіІ еі сопсирізсепііа еіиз: диі аиіет Іесегіі ѵо- 
Іипіаіепі Беі тапеі іп аеіепіит, диотобо еі Бенз тапеі іп аеіег- 

*) б»нлсп. 3. 20. Хо-Іпі аиіет сопѵст>яІіо іи сасіів езі, щиіе сііаш ваіѵаіо- 
ге:и ехвресіаишя Тютіиит иояігши Ісзіші ОЬгічІит, ([иі геГогтаІііі еогрп^ Ішиіі- 
Щаііч тк)8Ігае спп%ига1тіі согрогі е1аѵіЬаІі> $и:іе. 

) Іоан. 17. 2+. Рпіег ^II08 іІссШІі тіЬі ѵоіо пі нЫ вит е«о еі Ші віпі ше- 
ошіі, и! \і(1еапГ сіагііаіет тсаш чиаш сіесіівіі шііп. миіа іШехізІі те апіе соичіі- 
іпіюпеіп тшніі. 

^ Ііѵшзіаііо 8с. іп саеіит, какъ о ниже: Ігапвіаінт еяве. 
]>ыт. 5- 24. Аіпііиіаѵіісіие сит Бео еі поп арітпііі чпіа иШі еит Бейз. 

) Прел. 4. 11. Еаріиа екі не шаііііа тиіагеі іпіеііеиіиш еіиь... 14. Ріаеііа 
епіт егаі Біч» апіта ііііия: ргоріег Ьое ргорггаѵіі «чіисего іПпш Де тесііо іпісіиі- 
1.1 Іит. 

а ') ^сал- ®3* 2. ^иат Дііесіа ІаЬегпасиІа Ша, Бошіие ѵіііиіимі! Сопсирівсіі 
<4 иепсіі апіта теа іп аігіа Ботіпі. 
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пит г). Роііия, і'гиігея йііесііяяіті, теше ініецга. Іісіе йгта, ѵіг- 
ініе гоЪизт рагаіі а«І отпет ѵоітііаіет Ноі яіпіия, раѵоге тогіія 
счсіияі 2) іттогіаіііаіет <ріае ^пкиг соріістия; Ьос поз ояіеп- 
Йатия ечяе диоіі сгейішия, иі пес сагогит Іп^еатпя ехсійіит ег 
гит агсеяяіііопів ргоргіае йіея ѵепегіі іпсішсіапгег гг ІіЬепіог ай 
Ротіпит іряо ѵоганіе ѵсташия. 

Сар. 20. (^иой сит яетрег іасіепйит іиегіі І)еі яегѵія, ттс 
Ьегі шпііо та&ія йеЪеі сотюиіе іатп питгіо еі таіогпт іпіезіап- 
ііит іигЪіпіЬпя оЬяевч», ні упі сепіітив соеріяяе іат {*таѵіа еі <сі- 
тия ітшіпегс ^гаѵіога Іисгит тахітпт сотриіетия, яі іяііпс ѵе]о- 
сіісг гесоііатцр. 8і іп ІіаЬііаспІо іио рагіоісз ѵеіпяіаіе пиіагепі, 
іесіа йеяирег ігетегопі, йоптз іат іаіі&аіа, іат Іаяяа аейійсіь ве- 
песіиіе ІаЪспііІнія гпіпат ргохітаіп тіпагеіиг, потіс отпі сеіегі- 
Іаіе тідгагеяг яі паѵЦапіе іе ъпгЫсІа еі* ргосеііояа іетреяіая (Ьіс- 
ііЬпя ѵіоіепііиз ехсііаіія ргаеітпііа]*еі іііПіга паиі'га^іа, потіе рог- 
іит ѵеіосіия реіегея? ііитйпв есге гтіаі еі ІаЪііиг еі гиіпат яиі 
поп іат яепееіиіе гегит яей іте іеяіаіиг: еі іи поп І)со "гаііаз 
а$із, поп ііЫ ^гаіиіагія циоіі ехііи таіигіоге виЪігасіпя гиіпіз еі 
паийга§іія еі ріа&ія іішшпепііЪия ехнагія 3)? 

Сар. 2ь. Сопяійегатішп еяі, ііаігея йііесііяяіті, еі ійспіійет 
со§ііап(1іті гепипііазяе поя шишіо еі іаішріат Іюярііея еі рсге- 
^гіпоя Ыс іпіегіт сіедеге. Атріесіатиг йіет (ріі айяі&паі яіприіоя 
(Іотісіііо яио, пиі поя іяііпс егеріоя еі ^пеів БесиІагіЪия ехяоіиіоя 
рагайіяо гсяіііиіі еі ге«по. уиія поп регенте сопяіііиіиз ргорегеі 
іп раігіат ге^гейі? ^1^ія поп аіі яиоя паѵідаге і’еяііпапя ѵепіит 
ргоярегшп сирійіич оріеі, иі ѵеіосіісг сагоя Іісеаі атріесіі? раігіат 
ноя пояігат рнгайізит сотриіатия, рагепіея раігіагсЬаз ЬаЬеге іат 
еосрітия: <|иі<1 поп ргорегатия еі сщтіпшя, иі раігіат пояігат 
ѵійеге. пі рагепіея яаіиіаге рояяітия? та^пия іііікі поя сагогшп пи¬ 
шете ехярееіаі, рагепіит, Ггаігит, Ыіогит Сге<рюпч поя еі соріояа 
іШ'Ьа йеяійегаі іат йе яиа іпеоіитііаіе зесига, айЬнс йе пояіга яа- 
Іиіе яоПісііа. Ай Іюгит сопяресіиш еі еотріехит ѵепіге іріапіа 
еі іііія еі поЬія іп соштшіе Іаеііііа еяі, пиаіія? Шіс саеіеяііит ге^по- 
гшіі ѵоіиріая яіпе іішоге тогіешіі еі сит аеіегпііаіе ѵіѵепйі циат 
яитта еі регреіиа іеіісііая! Шіс арояіоіоі ит ^Іогіояия сііопія. іНіс 
ргоріюіапіт ехиііапііпт пишете, Шіс тагіушт ішіитегаЪіІія ро- 

’) 1 Іоан. 2. 15—ІЯ. Коіііе (И1і"сте шиш I ши иефіе еа ерше іп ши тіо чші. 
Яі г|иі8 тишіііт, шщ убг, сагіілз раігіз іп со. Опопіаш опте (ціО(1 еь1 іп 
шишіо сопсііріксепііа сагпів «Л, еі еопсицівсепііа осиіотт еі вирегійа ѵііае іріае 
поп і^і ех раіге, 5е<1 ех тншіо езі. Еі тнтіир 1гап--іІ еі сопспріюупііа еііія. ^иі 
апіот іасіі ѵпішііаіет І)еі тапеі іп аеіегшип. 

“) ех< -Іпьі = ргосиі гитоіі. 
а) ехиі - ехіті, Ііііегагі. 

геттііаге іѵртііаг»1; ел. і •епоп гег. 

рпіич оЬ сепатіпія еі рнячіотя ^Іогіат еі \ісіоііаш согопаіия. 
ігіитрЬппіея ѵігріпея ^ш1е сопсіі]>і8сеиііат сагпЫ еі согрогія сопіі- 
иепііае гоЪоге яиЬе^египі. гетипегаіі тіяегісогйея ^иі аіітепіія еі 
Іаг&іііопіЬия раирегшп іцяііііае ирега іесепті, циі йотіпіса ргае- 
серіа яегѵапіея ай саеісяіея іЬеяаигоя іеггепа раігітопіа ігапяіиіе- 
пті. Ай Ьоя, ігаігея йііесііяяіті, аѵійа сирійііаіе ргорегетия, иі 
сит Ііія сііо еяяе, иі сііо ай СЬііяіит ѵепіге сопііп^аі оріетия. 
Нанс со^ііаііопетп пояігат Т)еия ѵійеаі, Ьос ргорояііит тепіія еі 
ййеі СЬгіяіия аяріеіаі йаііігня еія сагііаіія яиае атрііога ргаетіа 
диогшп сігса яе Ліегіпі Йеяісіегіа таіога. 



IV. 

Арнобій. 

Обстоятельства жизпи этого писателя извѣстны мало; родомъ 
пет. Африки, онъ былъ преподавателемъ рпторпкп при Діоклетіанѣ, 
въ Африканскомъ городѣ Сиквѣ. Будучи язычникомъ, онъ полемн- 
зировалъ противъ христіанства, ко затѣмъ, прпиявт> послѣднее, сдѣ¬ 
лался однимъ изъ ревностнѣйшихъ его апологетовъ. Апологія Арно- 
бія отличается своеобразностью, показывая, что ея авторъ еще пе 
вполнѣ сложилъ съ себя язычество, что, не имѣя знакомства съ 
ветхимъ завѣтомъ и лишь весьма поверхностное съ новымъ, онъ 
принялъ христіанство не въ силу его ученія объ искупленіи, не 
въ силу его другихъ преимуществъ, но потому, что находилъ язы¬ 
чество съ его нелѣпымъ и безнравственнымъ многобожіемъ несо¬ 
стоятельнымъ, потому, что языческая философія не могла дать ему 
удовлетворительный отвѣтъ иа вопросъ о загробной жизни и без¬ 
смертіи души. Христіанство же при его моноѳеизмѣ и обѣщаніи 
безсмертія п вѣчнаго блаженства своимъ послѣдователямъ привлекло 
къ себѣ Арпобія. 

Онъ написалъ вт> VII книгахъ сочиненіе подъ заглавіемъ: 
а<3ѵег§ш наііопез, которое въ двухъ первыхъ кпигахт» носитъ апо¬ 
логетическій. а въ остальныхъ полемическій характеръ, при чемъ 
вт> кіі. III — ^ авторъ полемизируетъ противъ языческой миѳологіи, 
а въ кн. \ I и VII противъ языческихъ обрядовъ, идолослужепін 
и игръ. Положительная сторона Арнобісва сочиненія, т. е. его 
взглядъ на христіанство, понятіи объ основныхъ его догматахъ, не 
состоятельна: Арнобій не имѣетъ яснаго представленія даже о та¬ 
кихъ существенныхъ догматахъ, какъ наир, догматъ объ искупле¬ 
ніи. Поэтому его полемика съ язычествомъ вращается исключи¬ 
тельно въ философской сферѣ, при чемъ и здѣсь авторъ не можетъ 
достигнутъ надлежащей ясности п опредѣленности. Но зато тѣмъ 
любопытнѣе и важнѣе отрицательная сторона его сочиненія—тѣ 
подробности изъ языческой миѳологіи и обрядовъ, несостоятель¬ 

ность которыхъ доказываетъ Арнобій. Тутъ от. является ѵяснымъ 
археологомъ, съ обширною эрудиціей п тактомъ при выборѣ источ¬ 
никовъ, и, какъ собраніе различныхъ, часто ни ѵ кого дрѵгаго 
не сохранявшихся археологическихъ данныхъ, его сочиненіе для 
насъ весьма важно и любопытно. 

Изложеніе Арпобія носитъ сильное вліяніе риторики и не 
можетъ быть названо образцовымъ; языкъ его томенъ, полонъ про- 
влнціализмовт, п архаизмовъ. 

Лучшія изданія: Еіпіепіюгчі Ыаппоѵ. 1003, Ваітаяінз Ілщіі. 
Наі. 1653, ОгеШ Ілрз. 1816, ИікІепЬгаікІ Наііе 1 ^ 44, ОеЫег 
Пір§- 1816, Кеійегяеііеііі ѴіпгІоЪ. 3875. 

Обстоятельное изслѣдованіе объ Арнобіѣ Пот 1е Хопггу по¬ 
мѣщено вт. Л’ т. латинской патрологіи Минья. Изъ новыхъ можно 
указать на: Меуег. Пе гаііопе еі агдішепіо Лро1о§. Аіи. Наѵпіае 1835. 

—-ел— 

Агіѵегвив паііопев ІіЪ. I, с. 13—35 

Сар. 13. СЬгізііапогшп. іпциішіі, саива шаіа оішііа <3іі іпіегипі 
еі іпіегііид соіпрагаіиг аЬ зирегіз Гги»іЬиз х). 11о«о, сит Ьаес йі- 
сНів, поп саіітшіаге 2) ѵоз ітргоЬе іи арегііз сопзрісШя тапііезіів- 
цие тпепйасііч? Тгесепіі випі аппі Іегше шіпив ѵеі ріив аікріиі ех 
(рю соерітия еяяс СЬгівііапі еі Іеггатт ін огЪе сепвегі: тшщиісі 
отпіЪпй Ііій ашіів сопіітіа іііегипі Ьеііа, сопііішае зіегііііаіез, рах 
ішііа іи іеггів, пиііа ргогіпив 3) ѵііііаз аиі аЬіітЗапііа гегпт ііііѴ Нос 
епіт ргітит еійсіепйііт евг еі, <ріі пов аг^иН, регреіиав еі іи^ев 
саіатііаіез іиівве Ііая, пшпциат оишіио гезрігаязе шогіаііа, еі аіпе 
иііів, т йісііиг. іегіів4) тгшіііріісітп іогтач вшіітііззе бізегітіпит. 

Сар. 11 АЦпіп ѵпіетиз тебііз Іііз аппія тегііічгріе іетрогі- 
Ьи< ех ѵісіія ЬовііЬщ іпіііітегаЫІсл еззе ѵісіогіаз герогіаіав, рго- 
Іаіоз ітрегіі бпез еі іп роіеяіаіет тіаеіаз іпаисШл потініз паііо¬ 
пев: яаерепитего тахітоз аітопае ѣиіяйе ргоѵепіив, ѵііііаіея аіцие 
аЬшійапііая гегпт іапіа^, иі еоттегсіа зіирегепі ітіѵегва ргеііо- 
пті аисіогііаіе річкігаіа 5). (^иетаіішоііит епіт гея а^егеі ивцие 

’) ч. е. еирегі рагяпі іпНтіТшн ігикіЬііб. 
саішппіап* саііишіііш: ішріоЬо ішрікіопбвчіт'. 

ЯІ ргоііпич нюх, рагѵо іпіеп аііо, въ противоположи ость въ сопііпиае 
8ІСГІ1ІГЭІС8. 

*) віііс и11І5 іегіЫ, потому чго праздники сопровождаются отдохновеніемъ, 
цѣнность (ргеіишО имѣетъ свой вѣсъ, свое значеніе (яисіогііаО. Оно 

уничтожается (ргозЬегпі) при дешевизнѣ, которая до того велпка, что вся тор¬ 
говля (еоттегсіа) въ изумленіи останавливается (зіирегеі 



асі Ьос іошриз цепимріе Ыс йигагеі іііогіаііипі. §і пои іпппіа, циае 
П8118 зіЬі рочсоѵеі, япЪішпізігагеі іегіііііаз гсіиш? 

Сар. 15. 8ей Ліепті аИцшіпйо іюптіііа іи псссззііаііішз ісш- 
рога: еі *) геіахаіа зипі аЪпікІаііІіія. Питія сопггя ѵоіішіаіет 
(ріаесіат Ъеііп асЬпіпІБІглйі: еі ѵісіогііз розітойшп 9ііссе8ііЪіі&]иі' 
сппесіз. <3иіі1 егцо, йісетиз іпіигіапип позігагиш йеоз шо(Іо шг- 
шогея 0880, пцніо еззе ПІГ8Ц8 ітпіетогея? 8і грт Г отроге іашев езі 
ігаіі еззе йіешііиг, зоіріііиг и4 аЪітйаіііше 4строго ігаіі еі йійісі- 
1е§ поп яіпі, аііріе ііа регйшііиг гоя ео, иі ѵісіЬия Іікіісііз еі ро- 
папі еі гереіапі ігаз, еі іп іпье^тит зе >ешрег оЙ'опзіоцит г«*сог- 
Йаііоие ге*1ііиап1 2). 

Сар. 1Г». І^иатсріат ізіпй грюй йісііііг <рт1е г>іі ехрІіеаЫіі ион 
роіезі согиргаеііепяіопе со^позсі. 8і Аіашлітоз 3), Гсгяаз, Бсиііаз 
ійсігсо тоіиепіш Йеѵіпсі, дней ІіаЬіІагепІ еі йо^егепі 4) іи еогшп 
репііЪия6) Сіігівііапі: ертешайтойит ІІотаиід ІпЬікчѵ ѵісіогіат, 
сит ІіаЬіІагепІ еі, йе&егепі іп оогпт ^^10<^ис «епііЬиз СЬгічііаііі? 
8і іп Аяіа, 8угіа ійсігсо ішігея еі Іосифа я ейегѵезсегер-) рш%іа~ 
Іііег ѵоіиегтіі. диой гаііопс оопзітііі ІіаЬіІагепІ іи еогит «рзпііітз 
СЬгізііаиі: іи Нізрапіа, Саіііа сиг еойст Іетроге Іюпші шіііі іш- 
Іит езі. сит іпшітегі ѵіѵегепі іп Ыя <рюі|ііе ргоѵіпсііз Сіігізііапі? 
8і арий бсіиіоз, Тіп^ііапоз') Ьшия геі сайра зіссііаіеш заіізагійі- 
Іаіешгріе тізепші. ео аппо сиг теззея ашріізкітаз Маигіз Хошайі- 
Ъивцие ІгіЬиттІ, сит ге1і$*іо 8Іті1із Ьія <р^ие іп ге^іопіЪиз ѵег- 
Іегеіигг' 8і іп сіѵііаіе иIш^иа1іЪеі іате ріигітоя еіпогі ііозігі по- 
тіпі8 аѵегяіоііе іесегіті. сиг іЬійет ашіоиагіа сагііаіе поп іапіит 
согрогіз поп ііозігі. ѵсгшп еііаш СЬгізііапоз Йіііогея еі Іоспріеіія- 
8Іто8 геййійегшіі? Аиі ПрПп* сипсіі ііііііі Іаеішп ЬаЬеге йеЪиегипІ, 
8І таіопті саиза поз зтпиз,—паііопіЪш епіш >ипшз іп сипсііз,— 
аиі сшп тіхіа ѵійеаіія сит іпсотпюйіз Іаеіа. йезіпііе поЪіз айзегі- 
Ьеге ій <ріой ойепйіі гез ѵезігая, сит ііііііі Іаоіія оі'йсіатия еі. 
ргозрегія. 8і епіт е#о иі таіе яіі іасіо, сиг пі Ьепе зіі поп оЬяіо? 
8і иі іпоріа ша^па яіі тент потеп іп саиза еяі, сиг ііііііі ітре- 
Йіо, пі зіі іегасііая тахіта? 8і пі іп ЬеШя ассіріаіиг ѵиіішз е«о 
йіеог айіегге Гогіпішп, сиг, йпеііез8) сит регеапі, Іаеѵит аирп- 

') еі ал. 
а) іиіс^гит >с ѵеъіііііапі, потому что боги давно разгнѣваны па люден, и 

смягчаются только пхь непрестанными молитвами. Хорошо объясняет!» Огеііі, 
говоря: Ѵніі сіігсге АптЬіідв, «Іесе севе паіига ігаіов еі іЬШсіІсз, а«Іео иі, ьі 

ргесіЬи^. ѵі*1 зпсгійсііч і'иегті шііі^іііі, тох ргіта віаііш оЙепеіоііит ге- 
соічіаііопе іи іиіс<лчиіі вс геяіііпапі, 1і. е. аіі ргібішамі іітаіатиис ірзіз ігагип- 
иіае іпсіоіет геѵегіапіііг. 

О Подъ АІІШІІІІШІ разумѣется не отдѣльная народиоеіь, а все племя Гер¬ 
манцевъ вообще. 

*) ІіаЬіІагепІ еі ііг^еіѵиі- Ариобііі очень любить соединеніе синопнмов'ь. 
■) цсіііев= іеітае; ел. I, 4. ртчііез ііезоіаіае еі ѵЫнаіае зніз еііПогіІіи''. 
п) (Л‘ег\ евсеге — янреті 

(•аеініі, пародъ въ С.4І. Африкі.. Тт^Иаш, чаетъ ЛІаврнтиши. 
Н1 ііиерес --Ьозіез; с.і. реічІиеШо, «ІиеНіші - ІНІшп. 

гіиш поп зшп нес іп айѵогзшп зрез Ьопав шаіі ошіпіз оЬясепііаіе 
ігайисо? 

Сар. 17. Еі іатеп, о ша^пі сиііогсз аііріе апіізіііез 2) питі- 
тші, сиг иі ігазсі рориііз СЬгізііапіз аиідіЫіззшшзіІІоз айчеѵегаііз 
йеоз, ііа ион айѵегііііз, поп ѵійеііз, айіосіпз (ріаш іигрез. гріагп 
іпйесогаз питіпіЬиз аіігіЬиаііз іпзаніазѴ ^^1І(1 езі епіш аіішіігачсі. 
<іиат ішаіііге, диат іигеге, гріат іп иіііешіз ІіЪійіпет іеггі еі іп 
аііогіиз Й0І0ГІ8 сгисіЬиз 3) ей’егаіі рссіогіз аііепаііоие Ьассішііѵ Но< 
ег^о йіі іті^пі попті, регрсііипіпг еі зепііипі, фкді іегае, ерюй 
Ьеіиае, «рюй шогіііегае стііт<‘пі ѵепеиаіо іп йепіе паігісез. і^.іюй 
Іеѵііаііз4) іи Іютше. (рюй ісітспо іп гшішапіе сііІраЬіІе езі, ргае- 
зіапа Ши паіига ет іп регрсіиае ѵігіиііз Ьгтііаіе сопзізіепз 8сіге 5) 
айзеѵегаіиг а ѵоЬіз. Еі іріій ег^о зеерпіиг иесеззагіо, пізі иі ех 
еогшп ІитіпіЬиз 8СіпііІІае ешісепі Йаттеае, аезіиеі апЬеІит рес- 
1113, зрит ас іасіепіиѵ ех ого, еі ех ѵегіііз агйепііЪііз ІаЬгогит зіе- 
сііаз іпаІЬезсаі °)? 

Сар. 18. (^иосі яі хетт езі ізіий еі езі ехріогаішп еі со^пі- 
ітіі, еі іегѵезсеге йеоз іга еі Ітіизтойі тоіиз регіигЪаііопе іасіагі. 
іттогіаіез еі регреіиі поп зипі пес іп йіѵіпііаііз аіісиіиз ехізіі- 
таііопе ропепйі. ЫЪі епіт езі пііиз, зіеиг заріепііѣиз ѵійеіиг 7), 
айіесіііз, іЪі еззе песеззе езі раязіопет: пЫ раззіо зііа езі, регіиг- 
Ьаііопет сопзепіапеіті езі сопзедиі; иЬі регіигЪаііо езі, іЬі йоіог 
еі ае^гііийо езі: иЬі йоіог еі ае§гііис1о езі, іттіпиііопі еіеоггир- 
ііопі іат Іоспз езі: іріае Йио зі ѵехапі, айезі ѵісіпиз іпіегііиз, тогз 
отпіа йпіепз еі сипсііз аііітепз зенііепііЬиз ѵііат. 

Сар. 19. (^иійѵ ірюй ізіо тойо поп іапіит іііоз Іеѵев асіег- 
ѵійоз, ѵегит, диой аЪ йііз сопѵепіі ргосиіеззе йітоіит 8), еііпщиоз 
іпйисіііз еі іпіизіоз еі аеіріііаііз ѵеі тойісае пиііат ргогзиз оЬііпеге 
гаііопет е). ^иій езі епіт іат іііііізіііт, ^^тт іп аіііз ігазсі еі аііоз іае- 
йеге; йе ІіотіпіЬиз сопсріегі еі іппохіа Йііасегаге 10) іптіепіа; СЬгізііа- 
пшп потеп ") ойіззееі йізрепйііз отпіЬиз зіюз ІаЪеІасіаге сііііогез 12)Ѵ 

Сар. 20. Аі пшжрпй ійсігсо іп ѵоз еіілт заеѵііті, пііпіевіі- 
піз ѵпІпегіЬііз сопсііаіі іп иШопет сопзиг^аііз іііогит? Ег^о Ьи- 

9 оЬзсепііае, оЬзесппз, вирюкеніе, ваимствовапное ивъ авгурской термино¬ 
логіи. ОЬзеегшт называлось все, что предвѣщало дурное, гааішп оівсп. Оттуда 
же заимствовано и выраженіе Іаемші ан^штиш = зіпізігиш, шаіит, іпіеііх. 

'-) апіізіііез здѣсь просто засепіоіез. 
з) сгисея — сгисіаіиз. 
*) <іио<1 1с\ііаіІ8= сат Іеѵііаіеш чиае... езі. 
') зсіге, какъ и внте поззе = еепііте, схрегігі. 
е смыслъ: губы дѣлаются блѣдными п сухими отъ гиѣвныхъ словъ, слѣд. 

и отъ самаго гпѣва. 
7) — стоикамъ. 8епеса сіе іга 2. 2. 
8) (Іііиоіит: сл. VII. 48. аЬ оиті зееіегит сопіа^іопе сіітоіі. 
в) гиііо = роіііо, гаіа раге. 

'") іШасегаге реічіеге. 
И) СІ1ГІ8ІІВП03. 
и) нс. СЬгЫі. 



піана раігосіпіа Ліі оішегипі м п;0; г 
(есіі, іЛопеі поп я’впі іпзі пт' * 1,1 ^иепі1|; аЛзеПіопе рго- 
Опіп іто яі ѵегшп еч агЛего іі?п5 1 4 8и*8 ѵа1е;ш* сопіитеііая. 

яиі, МЫш яе іряі іппио ■„ жГ' І1““С Ш“ Р"*®**® 
тя-) ехяогэпі шрогіапНіи^ ѵмГГ <*«*> іпіеяіі- 
іісзіи, рояяипі посенііяяііпо Гі-юлго ^в®яті. п08’ 81 ѵоіивгіпе, 

тпгЬопип оЬвсшгчвішів сапаіЛпегаге ы!ті.“ь!* |жШІЬч?’Р088"“‘ 
ехіегтіпагс Іпогіаіі аиі яі ,ті„ и аЬ отш Рстіпя соеіи 
-ішШ„1 аІіуиоЛ ЙйсаЩІ пе* № 'і, 

ро«іІ іпѵііщипш ноя еія іаііііаге яиЬ саеГо° “** 1“"'М,!т 

реяяітг,яР Оррогіипія ітЬгіЬиз “ 

спагіів інГегап* Гѵ гЛіѵлИо ■.-іепІіШет іпЁиийат иояігів ре- 

аиІншшІаГот з/^і^Гех ПЙ •' Р1е11а™ ^»1 
тііія гогет4). Агі еѵігетшп о/ пін ри!ш шшш РгоІііЬеат раі- 
мтт йт** ге^шеге шГат я* Л”™ “ ѴСЙГ0 СГе Р^сіріапі 
оіеатга Йпвпіа 8) гапсеясеі і "* и054го тр1 атагтп Йегі, 
РегЯЙІ-ш^ *шпі «Лпп^,Р№ |,0СП,І 1аЬН8 іпа“"8 

тіния $ „2о28 ЗІГ'неТш"^ ^ ’Р^ "«.ив 
Шнія ех Ьелевсі* соп Іеі ЧЦЬм 'І'ігітшп ') гаіишіаге ѵііа- 
Лепя е.яяе сопіепЛоге СЬгічіяп ^Ие- ^и1а С§1 й.ітісоя аіуве Ііойея 

»■* ■) ні]„1 аьГіГ^нГХпс Гч,-' Г Г'8 !«*- 
Ьія рспііініій ас чпе 1,]1і 19, а (1і8гге1,аге.-' 8і ѵегитѵо- 

ѵегЬа яші. гея Ц 1 ' і,™ ■"Мі°“|Ью *м: ѵе*а зипі Ьасс, 
ІвМшюпіо СптргсЪаІае. ' по" со§піІіоіііз аіішіпя 

Ішіів аисіогііаіет (юпЙі^пі'чіті^иаойр1*1.аЬеге’ чиі Гсгге поттія 
посеаі іпзіЛіозіз шІИЛПСЧие Ч1,0Й!^гі 

) іпіезіши* ргоргіпв. 
.1 Іііпіііи — оло5. 

Г; аиіи.ппі ршѵепііь. 
«па „Х0 * п;і|хкпстіі, сока («, выше: 1,1иѵіапш, ^ ^ ^ 

*) ЙиопПіпі йног. 

что отыметъ ожиюпія пі,юш1а<^й**и*, асоге,||: агИ МЙП» потаит, 
л) ршпшшп ^ ріич 

13^™ат- ~!«"««“«»««.см» 
3<*П'ШЙмип№. ІгйШшк сооаго іЯвчешя. обычно у Лриобія. Танки 

"ппшНи, о про Лицо, прсклошитиеегя передъ кѣмъ либо. 

*е сгсйеге еі аЪ яшпті сШтіпія (ЬжШіжв іаяііоіо. Риегііе, ..ияШтп 
еаі еі ехііс, ш еі іііія сопѵепіепа. гріоя іатгішіпт ехрегіепііа (Іос- 
юпіт Лаешопа» арреііаі еі Ьсгоач пои нл«с саеіеягіа еі іп 1ше 
гггит птіегіа пциЮге со.иіісіонія 81іае яогіе ѵегяагН). ' 

Сар. 24 Л еыга ямпі Іщгс, ѵайга яшіі іітеіщіояе оріпаіа еі 
птеіі.аюянія сгмІЧа. (Доп ішо, иі ѵегіия ргоІоциагГ Ішгиярісе' Іьч. 
Д.ЫЛая. сотосіогея^). Ъагіоіі, ѵаіея еі „пгафшіп поп ѵанТ с^гі.Г 
па\еіе Іліиіісі ,. чш не яиае иг1е« іпісгеапі аг пе яіірея ехісиа* 
еопяиИопЬич ехспііані іат гагія с), Ч ,,иа,н1о ѵоя ѵеііе гет ѵепіге 
.п шѵіЛіат сошрегспші п^ееиШиг Ліі, сіашііапі. аіоие іп 
Іетрпя іат . апіая яигаша ея. Іагепі апіічиае Легіяні сегішошяе 
Ляасгопт, дави*» хеіетші гіід» гоИропшп поѵадпт яирогяіі- 
ІіошЬия оссіЛстпІ ). еі шепіо Ьотапищ р;епів Іоі тіяегіагиш 
апрпзіпя ргеітіиг, іоі ІаЬогит ехегисіаіиг аепшшія: еі Іютіпея 
Ьгтшп й'епиз еі чшхі яііит яиЬ Ішпше «яі, саесііаіе іпцепііа пе- 

ьёясіІіяе'яаі1і1е,'е’ ат еП‘ ,иІтеѵсп,гс Й"'і08і Ч1,вЙ ѵоя сгеЛеге поп епі- 

25*Аі 41,е Чшя поя іашсп ЛііНЛспШ геяропяюпія Ігап- 
ЧііШіІаІія ехіяіітеі Лооя Лопаге итпегіЬия •), іппохіая аЛЙпвѳге Ыя 
шепіея аК)пе аЬ отш реПш ЬаИопо Літоіая, сопсеЛагаия, яіеиі ІІЫ- 
, ! ѵ"'118 ™ поя ігая, заііішавт Шоя яіііге псяігит 

еі міпашіпт поя спреге тогіаішт яіппіпоѵеге Ле веепЩ 101 8еЛ яі 
поп еяі тоіояішп, поп «гаѵе. яі соттітія оШі гея е» поп ех 
ёіаііа, вел ех ѵего (Ііясоріаііопія Ішіия (Ііясеріагс шотоиіа, аиЛіге 
а ѵомя ехроясігаия. диаепат *ІІ басе шііо, чп*с саияц ргоріег ітат 
ш поя Іаиітп еі Ли яаеѵіапі япрегі еі аярегаіі Ьотіиея іпагЛеясат. 

і лрюпея ппртші, шріая аЦие іпашіііоя тій» Юггагит іп огЬе 
ігя иіія. <#ін1, о рагііпре.я гаііошя апЛеІія Ьопрпе* ргсіооиі, ,піі,1 

ейиіп е, чтЛ ргошеге Іетогагіае ѵосія Леярегаііопе “) Іепіаіія? Г)еиш 
р тсіреш, гегтп снпгтагпт (|Ш№сшпі|ие яипі Лопііпит, яшпіпііаіеиі 
ошшшл яптпшпіт оЫіпепІет. аЛогаге, оЬяечиіо ѵепегаЬШ іпѵо- 
гаіе. т ігеЬда Геязіз іоіія і| Щ Ліхегіт яепяіЬпя атріехагі, атаке 

4 п9' І18иі ехрегіепііа сорпііа Ііаісги саеіеяііа 

пакъ сѵжитіщ^и^ с'^МІпегГ ШШІеп^т "8Ъ ™«« «Ч«*ей*Г 
') сопіесіогсй—про сиотолковлтслей, чѵесрохрітзі. 

ственногтквГ »С1тг!‘Р^І?Ь,«В0СТ0,НІМхъ ^0іЕ<1стпъі Еульгь которыхъ отличался танн- (-гвоиностью и оргіастическимъ характеромъ. 

регеапі. = ѴІ',,|;І1*е8' пе 8,і)іо5 іапі ехіеиае оЬ соивиііопіга гагііаіопі репйин Лія- 

іч імЫьѴ- 3' ''и!ІП'10 №"4|іт''гші1 м (кс. 0М»т) ѵеЛе геи, (5С. кииш) ѵепіге 

"! огг‘;!1ег,ш1'3"| '‘■ш,(еі“1,,ое 6«пІ «Ыпс ехроБІІае, оЫееІае (Ісгікіп. 
I осеііісіипі—фигура кшіііетвовиііа отъ гві.пыі, пебе-пнхь. 

4 чьмь’к"*, 31й8 З"*""** пи8 Йепаге ііеоя тшіегііі» ІгаипиіШІаІік. „{ шоіГаІшш - ^епи8 ттіиіИти. 1 
яіа ЛсчЙ®^10 "ІСІЗ Іпиюгіігія - -- ѵох Іешегагі| Іюшіпіз псеіеіаіі еі Ле кліиіе 



зизріссге ехассгаЫІіз геіі^іо езі еі іпіаизіу. ітріеіаіія рі часгііе^іі 
ріепа, сегііпопіаз апііфіііиз іизіііиіа» поѵііаііз зиае зирегчііітпе 
сопіатішшз? 

СаР- 20. Ногсіііс езі гріасзо пшіах Шіиі іигітіз сі іттапе. 
ргоріог гцюсі тахіпіі саеіііез асиіепз іи поз іпісшііші ігагиш аііріе 
шиідплііоііитп зпагшп. ргорііт грюгі ѵоз ірчі. сит ІіЬпІс іпсекзегіі 
^аеѵа, ехиіііз поз ЬопІЬ, ехіепіііііаіи раігііз зосІіЬиз, іггодаііз вир- 
рік іа сарііаііа, Іопріеііз. сіііасегаііч г)7 ехигііія2), еі асі ехігетит 
поз Гегіз рі Ъеіішпіт ІапіаІіЪиз оѣіесіаііз? іішзфііз ізгисі іи поЬіч 
сіатпаі аиі іп лііфіа ііисіі сгіттаіішіе ропсіиіпш, із а іи пошіпе 
арреШтсІиз езі Іютіпія, гріатѵіз іііе ѵіііеаіиг зіЬі, аиі сіеич очяе 
сі ссіеікіпз езі, диашѵіч ірзе зе еззе зітііст ргойіеаіиг іп ѵаІіЪпз 3)? 
ІгорЬоігиз 4) поз іпіріоз Ппсіоиаепз аш Іпррііег 5) іюішпаі, еі ірзе 
іііссіиг Йеич аЦпе іп огсііпе сошриІаЬіІиг іштітті, циі аиі зшшпо 
зегѵіепІіЬиз гедіс) сгііпеп ітрісіаііч аіійпдіі, аиі чіЫ іотчлсіиг 
таіезіаіет еіиз сиііитгріс ргаеропі? Пеііиз АроЦо 7) ѵеі Сіагіиз 8), 
Пігіутаеиз в). Рііііезіиз 1П), Руііііич “) г-і іч ІіаЬсімЗиз сііѵіішз езі, 

Ч«і аи* аиттит ітрегаіогет пезеіі аиі ідпогаі а поЪіз гріоіііііаіііз 
сі ргесіЬпз зирріісагі? <^иі зі ресіогит зссгеіа иезсігсі пес (|иі(3 іп 
іпіітіз зепзіЬиз сопііисатнз адпозссгсі, зшптит Іатеп іпѵосаге 
поз Леши еі аЬ ео гцюсі рсзіиіатиз 12) огаге ѵеі аигіітз роіиіі 
зсігс ѵеі ірзіиз ѵосіч зопо, с^иа иіітиг іп ргесіЬпз, позсііаге. 

Сар. 27. Хопйига езі Іосиз, иі ехріісешиз. стпез ізіі ^иі поз 
гіаптапі фіі зіпі ѵеі ишЗе зіпі, 4ііапІит роззіпі ѵеі поѵегіпі, сиг 
аіі Сіігізіі раѵеапі тепііопет, сііясіриіоз сиг еіиз іпітісоз ЬаЬеаіи 
еі іиѵізов: фі пгі Іатеп Іштаііит роШсепШтз зепзит 13) ипа рагіісг 
йеЬпіІіопе Одатиз14): пііііі зітіиз аііші Сіпізііапі пізі тадізіго 
1 Ьгізіо зишті гедіз ас ргіпсіріз ѵепсгаіогез; пііііі, зі сопсійегез. 

*) т. е. йа"сШв сі шідиіів. 
2) вс. ѵіѵосотЬигіо. 
) (щитѵіа ірйс и т. д. Смысл7* тоть, что языческіе боги в і. изреченіяхъ 

сяшіхі. оракуловъ (іаіев) выдавали себя за истинное божество. 
, 1 ІгорЬоіііік, Тийшѵю;, прозвище оевсса хоонпческаго, выѣвшаго анаме- 

Иііткіі оракул к близъ Вютінскаго города Ливадіи. 
1 Інррііег Бойопаепй, имѣвшій оракѵлъ въ Еіщрскомт. городѣ Додонѣ. 

одинъ изъ важнѣйшихъ въ Греціи. 
вшито Г(,‘п = І)ео ѵего; сл. ниже чшшшт ітрегаіогет. 

1 Аішллош. л о читался особенно на о-вѣ Дилосѣ, считавшемся мѣстомъ 
его рожденія. 

1 (Лигой, недалеко отъ Малоавінскаго г. Колофона, съ храмомъ и ораку¬ 
ломъ Л пол юна. ’ 1 

_ ) близъ Мнлнта, съ славнымъ храмомъ Аполлона, управлявшимся 
семействомI, Лрапхндовь. 

. . ) Лрпііп ІЧііІеьіиа (Фі?.г(з'о=) сіііѢнй, г| ио>1 Іитеп еіи? ехогіепч аінаЪіІе аті- 
сіБзіша тепегаіюие еопзаІиІаітіБ. ЫасгоЬ. 8аГ 1. 17. 

’‘1 АроНо Руіііін.ч, ііочнтакіііійся въ Дельфахі." 
) = оріаіпш. 
1 Ьшиаішш рпШсенгіЬне вспвтп ■ Ішшіпііпі» зепаи ргаеііііій 

п' "К**® =■' сопьШнеге іатдиаш йгпшт. Зіеіарішга ііисѣа ем' аЬ іі§ «іпае ѵ-ісі»іо пнішіиг. 1 

аіпиі ітѵпіек іп ізглі геіідюіш ѵегзагі. Масс іоііиз зшпта езі аі*- 
Ііопів. Іііе ргорозііиз Іеппіпиз йіѵіптчші оГііпогит. Ыс ііпік, Ьиіс 
отпез ех тоге ргозіегпітиг, Ітпг соікііз ])ѵесіЪиз шіогатиз, аЬ 
Ьос іизіа еі Ьоиеяга еі аікіііпі еіиз сопсіідші сіерозсітиз, поп Ѵрю 
ірзе (Іезісіигеі зиррИесз пои еззр аиі атеі киЬзІспіі1 ] іоі тіііит 
ѵопегаііопеш ѵіііеге: пгііііак Ьаес почіга езі рі соіптосіі іюзігі га- 
Ііопст зресіапч. Хаш грііа річші аіі сиіраз еі аіі ]іЬіс1іпі§ ѵагіо- 
арреіігич ѵіііо зитиз іпйппііаііз іпдепііае, раіііиг зе зешрег позігіз 
содіІиІіопіЪиз сопсірі, иі сіиш Шит огатиз еі тегегі еіиз сопіец- 
ііітиз типет. агсіріатиз ішюсепііае ѵоіітіаіет еі аЬ отпі поз 
Іаііе ііеіісіетт отпінш атриіаііопс ригдетиз. 

Сар. 28. йісіііз о заегі, іціііі іііѵіпі ініегргеіез іиііз? Ме- 
ііогез зппі саизас, <| иі Гіпшгіиііоз аііогапі Ьагез *), Аіоз Ьосиііоз 3), 
Ьітепііпоз 41 сціат зитиз поз огппез. фіі сіоіш соіішпз гегит ра- 
ыст, а^ие_аЬ со ііерпзсітиз геЬия і’еззіз ІаидиеііІіЬіійгціеІиІатіпа? 
Еі іИі саті°і, заріепіез, ргшіепіізчііпі ѵоЬіз ѵіііепіиг нес гергеЬеп- 
зіопіч и Шиз, диі Раішоз п), <|иі Еаіиаз 7) сіѵііаішікріе депіоз8), диі 
Раѵогез °) тюгепіиг аЦис Веііопа^. ^оз ЬеЬеІез, зіоііііі, Ыиі, оЬ- 
ктзі ргоиипіштпг сі Ітііі, диі ііейітиз поз йеп, спіиз пиіи еі 
агЬіІгіо опте циоіі езі сопзіаі еі іп зепіепііае зиае реіреіпііаіе 
<1ей\ит езі 10п Напссіпе зепіепііаіп рготіііз, Ііапс Іедет сопзіііиіііз, 
Ьапс ргошиідаііз. иі, ІтпогіЬич айісіаіиг атрііззітіз (|іііз^иіз ѵс- 
зігоз асіогаѵегіі зегѵиіоз: сгисет тегеаіиг ехігеіпат 11) ѵоЬіз 
ірзіз (Іотіпіз зирріісагіі? Іи сіѵіІаііЬиз шахіішз ацие іп роіепііо- 
гіЬиз рориііз засга риЫісе ііипі зсогііз тегііогііз циопсіаш аіцііе іп 
ѵиідагет Шжііпеіп ргозіііиііз12;: пиііиз іитог іпйідпаііопія іп йііз 
езі. Тетріа іеШщч, зсагаЪеіз еі Ьпсиііа зиЫітіЬиз зппі еіаіа Іазіі- 

^‘ЬьЧегт сл. Л. 34. 5І иінв лршіпі шаювШн^ие БиЪБІегпіишг. 
* 'Гішашіоб І.агее (отъ “типсііо — "пшпіо, хрюкать); это были, но преда¬ 

нно у грамм. Іііолнчі. р. .Ч7У), божества, введениия Ромѵломъ въ честь свипыс, 
опороелвшспся 30-ю поросятами и послужившей Енею знаменіемъ гему, что его 
странегковашл окопчепы. См. Ггеііег Кіітічсію МуіЬоІОіГІе Вегііп 1858. 
р. 406. 

) Ліич ѣоспііи4 (отъ .тіо и 1о<]иог): божество, но преданію возвѣстившее 
1 имлянамъ пяшествіе Талловъ. Еіѵ. V. 50. Ргеіісг р. 55. 
т. Т-йпспСлич (оіъ Птеп), божество дверныхъ пороговъ, но Ащпібііп- Сіт. 
I». П. 8. ГгеНег р. 58!і. 603. 

Р саіи?? Сабішсі.-ое слово, обозначающее хитраго, умнаго. 
> Еаииі Оауеоі, лѣссыя боліества, помогавшія произрастанію раститель¬ 

ности _и охранявшія пасущихся въ лѣсахъ животных7>. Ггеііег р. 335 сл. 
‘ * гаіши- ііагі), женское божесгво, соогвѣтствопавіпее мужскому Фавну. 

Ггеііег р. Ц38. - ■ 
1 еі\ ігаіпні иеніо.<. Какъ отдѣльныя личности имѣли своихъ боговъ повро- 

внтелен Сиепіі), такь н общины и цѣлыя государства. 
) Галог, въ иротпвоположіюсть къ ВіІІпна. божество, в и у шившее страхъ. 

Ггеііег р._61:*. Иеііоия, богиня войны. Ггеііег р. 611. 
т . 1Г^ '■ у- І1Ш1ЮІПШ. іштпіаііііе тяпеі, ііейхиш циачі ас йпінііиш іп регреіиа 

>еп1опі.ці, 1і- е. іп аеіегпо еіие Дстѣо. 
сгих яовется ехігеша потому, что это было вирріісішн ехігешипі. 

I наир. Аккѣ . Іарсиціѣ, которую преданіе зоветъ Іира. 



гатчг іИогшп, по, ттт ві ™п* „„„ , 1 °8І®5’ Чьш раігет ѵепе- 
пптііш таіеяодінше сорпотт* і ^ ЬаЬеге нпЫапііат §Ш 
яогііП езяе тепНщіПіг е* пі гргпі. ^?° Іраапі гіеіШет, иіИа Шсаш, 
ѵоічпіаіе '-есороясчпіиг. счічя 
гіге *)? Хат ві отпев ™,І2, * 1 °!ѵ1 Р"«т* пес ІШе- 
1ШІІН ге8 аііа «Ідвпіе іетг н»'8 1’ШІ™ •*> ргіисіретзоініп.чнет 
«ней е( І Р08‘ Шшп пе“88е 
»п'|. Т 8 рГ08І,пі*= тп- 
еі Йеоя айва чаііѵов еі і пг „н !* 1,0}пч еопадревд сопйіегі, 
Йчсеге. (^чі ві вппі паііѵі еі п-,,Уі-ГМ.1 Ш огічв ячі огіір'пет 
Шци« ѵісіпі АІ «піт евве сгрйппіпг ** МЙеГ1®,ошЬші ,ШЧ110 Р«гіглі- 
ішкріат рнгіісіре» (ши БѴ..-п кі, і 1тП1|Й|вЬ% регрсічі еі пиШпа 
41 ІПЙПЙ. тЖЙ’л*°е^ і,еІ ра‘гі8 еиіопчте^, 
80ІпЫІви]п« шііпга. 1 1 ’ с,"п Чп1 ІаЬі1«5) 

оі'Ье точігасіп^огаііоп^'ьас чГеГ, 8р'*Іет “«">”» 
Іосагі. Егропе ітріае Ытіппк * Ш ,Ш еепегІ8 аиЙіеМіа соі/ 

гегцт « &еп^МК Ѵ°8 ГеІ’ ^ М 
тчг ѵсеіго іпРачз'і". РГ»н, “ °ЬэеЧіш8, чі сочѵіііо иЫ 

ІГиЕЬГілг 
(агі? Хочпс. аь'ьос еійтті §°* е88е еі ап!та1і арііаіюче ти- 

ѵагіагчт мнШЙсепіі^ѵ^а^’ЛП"аЯ а"081™ МсШи' 8а'и8 
ачі Чиі8 еіч ѵоіля І!'* 18 Ч™ ЙедШв. сипа 

Опія пі яЛіаПнш «1 ігисіпт рв8Мпаопет(Іие геЛчеге? 

ьякцй йгЭ 5ЯЙ«г 
8о1™ *«» & 

•) та! Е,Г1:.™ТИІ"И вОЖССЮТ. 
•ОДсгтгі. ' * ' * тітгс воітнріе ревзипг еі аіі іпіетііи еі иЫш 

. ‘1 ЗЖ? »ЙЙ 7 ГГ Я™**»* 
с 111118 '■еі рск'ПІіогій шаііа С Чиипітп аІпріісІ зіѵс Беі ?іѵе ргіпсірів аіі- 

“) ІаЫІІя і:а<Іисц«. 

’) іитопЕ8аъ,ЬоСычаы^уІе!рЬнаИя1’ тшв>™*» іИцисі! сі рогіспіиш. 

’• ЬЛХЙГ«ш— 

(10С05ВС еві Йорігічае Іоііив вчЬвіачііат сотічегі. поп ЛеГп8і Ьипс 
ІаЪсгет пі ітріегет таіеѵіат, сртт Сургіаччв поп о8і ехвргчіпз 
ш еа огаііоче, сріа І)етр1гшчпт, вісиі і]і«с аіі, оЫаігаіЦрт +ппе 
вЬйгеретип іегііаіі гейагіріогр еопаічг дпа таіегіа поп еяі ваш 
чі гІеЬшІ: .пег ешга вегірішао Іевіітопііз, чшті Ше йіірие ѵапат’ 
Рсіат, соттітіісіат рчІаЬаІ, вей иідаітепіів еі гаііопе Рчегаі грГеІ- 
Іепйш. Хат ечт а§егеІ сопіга ЬогтПеш ѵегііаіія і8пагчт, й,1а1і8 
]>ан1іврег йіѵічіч ІесІіогіЬчв, Рогтаге Ішгс а ргіпсіріо (мпцийт гп- 
йет йеЬпіІ, еірче рачіаііт Іисів ргіпсіріа топяігаге.. пе 1(.1о Ішпіпе 
оЬіесІо сяііраіеі. Хат віепі ічРапя воіійі ас Рогііз сіЬі сареге ѵіт 
ног роіеві оЪ віотасііі Іегегііийшет, вей Іідчоге іасіія ас тоіііін- 
йіге аііічг. йочес Іігтайв ѵігіЫи, ѵексі РоПіогіЬпв ровяіі: ііа еі 
ішіе орогіераі, і|чіа чогйчт роіпгаі сареге йіѵіпа, ргіпа Іштага 
Іевіітопіа ойет, ій е81, рЫІояорІісгчт еі Іііяіогісогчт пі ечія 
роііявітчт гейііагеічг ачсІогіЬпв. учей ччіа іііе гог Іосій, гаріня 
ехітіа етйіііопе йіѵіпагнт Ііііегагчт, пі іія воіія сопіепічя еявеі, 
й1,!рш ййев сопяіаі. ассеяяі йео іпкрігапіе, чі е8о іасргет, еі вітчІ 
пі ѵшт ееіегів ай ітііапйпт рагагет. Ас 8і Ьогіаіч пояіго йосіі 
Ьотічея ас йівегіі Ьчс яе сопГегге гоерегігі, еі іг8еша впа ѴіШдче 
йісепйі іі ]іо& ѵегііаіів сатро іасіаге таічегігі, еѵапі1чга8 Ьгеѵі 
ге1і8іоге8 ГаЬая, еі оссавчгат ееве отпет рЫІоворЫат пето йиЫ- 
Іаѵегіі, яі Гчегіі отпіЪн8 регвпаячт ечт Ііапс воіат ге1і8іопет, 
Ічт еііат еі воіат еі ѵегат евве варіепііат. 8рй еѵа8а1ив ячт 
Іопріия, цпат ѵоІеЬат. 

Сар. 5. Иппс геййепйа е81 йе інвііііа ргоіюяііа йіярчіаііо‘): 
цизе ачі іряа еві вчтта ѵігіия, ачі іоп.з еві ірва ѵігіиіів, рпат поп 
гТтйо рііііоворііі (іппевіѵегчпі, яей роёіае рппдпе, цт ргіогеь тчііо 
Риепті, еі апіе паічт рііііояоріііае потеп рго варіеііііішв ііаііс- 
Ьапічг. Ні ріапе іпіеііехепші, аЪсвяе Ііапс а геілів іттапів, еат- 
рче йгхепті ойёпват ѵіііів Ьотігшт, севяівве е Іегга, іп вуеіпт^пс 
ті^гаяяе , аірче чі йосеапі, ршй яіі ічяіе ѵіѵеге (яоіепі епіт 
ргаесеріа рег атЬа8ев йаге) а 8аіпггі іетрогіЪчя, чпае Щі ѵосагі 
апгеа, гереііт ехетріа ічві.ііае паггапідпе іп фіо віаіи ічегіі ѵііа 
Ьчтага, йчт Ша іп Іегга тогагеічг. (^чей рпійст поп рго роёііса 
йсііопе, вей рго ѵего РаЬепйчт ем. Яаічгпо епіт гецпаПе, гоп- 
йит йеогпт счШЬчя іпвіііпіія, пес айЬчс іііа 8еп1е ай йіѵіпііаііа 
орішоіжп сопвесгаіа3), йеш піірие соІеЬаІчг. ЕІ ійео поп егапі 
пеі|Пе йівяегяіопев, печче іпітіеіііае, пееріе Ьеііа, 

Хопйчт ѵСвапоя гаЬіея пчйаѵегаі епвев, 

*) йіврпіаііолет геййсте = йаге, іпвіііиеге; сл. геіМсте гаііопет. 

Меііші ІІЙЧ™ Ва ІІЗвѣс,тыи Р^аекаа-ь оііъ Аетреѣ, или Дики (Д1т-ч); см. Оѵісі. 

”) І’ччв ай (ІіѵіпіМв оріпіопеиі сопвесгаіа = народи, люди, посвященные 
къ іюпя-п е о божесткѣ. 
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иТ Ссѵгпашсия Саезаг іп Агаіео ') Ісдпіінг саггаіпе, 

Хес сопчапфііпеія іиегаі ЛіясогЛіа по (а. 

Ішп не аііеніёенія циісіеш; чсЛ педие иШ шппіпо дІаЛіі, диі ипЛп- 
геппіг, Іиегипі. фйв епіт ргаечепіе яг ѵі^епіе іияііііа, аиі Ле іи- 
Іеіа виі, сит пето іпяіЛіагсшг, лиг Ле рогпісіе аііегіия соеііаѵеі, 
сит пето д шедший сопсиріяссгсГ? 

Маіеінті Тешіі еопТепТі ѵіѵсге си Ни, 

иТ Сіссго іп япо шптаТ ~). диоЛ ечі ргоргіит пояТгао геН^іопія, 

Хе зі°пага диіЛет 3) тіі рагіігі Іітііс сатрит 
Гая егаі: іп теЛіиш диаегсЪанІ4); 

диіррс сит гіеия соттішст отпіЪия Теггат ЛеЛізчеІ, иі еотттют 
(Іеё'егепТ. ѵііат, поп иТ, іаЪіЛа сТ Іигенч аѵагіТіа яіЬі отпіа ѵішіі- 
еагеі пес иііі Леедесі, диоЛ отпіЪия паясегсіш*. (*>поЛ роёіае «Ис¬ 
пил яіс ассірі орогісі, поп иі ехіяТлтстия, пііііі ошпіпо Ішп йпяяе 
ргіѵаіі, веЛ тоге роёіісо Ті&игаіиіп; иТ іпТеІІ сжатия, Іат ІіЪегаІеч 
ішчяе іюіпіпея, иі наіая яіЬі йги^сз поп іиеІиДсгеііІ, пес чоіі аЬясоп- 
сіітія іисиЪагепІ, яеЛ ранрегеч а<1 соштішіопет ргоргіі Іаѣогіч 
айтіііегепі. 

Гіитіііа 5) іат Іасіія, іат Йитіпа несіагія іііапі. 

Кос тігит, сит рготріиагіа іияіогиш Ъепі^пс раіегепі отпіЬия, 
пес аѵагіТіа іпіегсірісия Ьспейсіа йіѵііт, іатет яііітдие ѵиі^о іасе- 
геі, кеЛ огппсз асдиаШсг аЪішЛагепі, сит ЬаЪепіея поп ЬаЪепІіЬия 
іаг^е соріояедие Лопагспі. 8еЛ роякршт Баіигпия а Шіо риізиз іп 
ЬаПитдие Лсіаіия еяг, 

Апиа 6) Іоѵі8 йи^іепя еі секція ехвиі аЛетпІія, 

сит іат рорпіия ѵсі іюѵі серія іпеіц, ѵсі яиа яропіе Лергаѵаіия 
Лети соіеге Лсчічясі ге^енкцю рго Лео ЬаЪеге еосріяяеі: сит іряе 
рщретоЛит раггісіЛа ехет])1о ссіегія еяяеі аЛ ѵіоіатніаіи ріеіаіеіи, 

Всяегші7) ргпреге ісггая іияііяяіта ѵігро; 

яеЛ поп, пт. аіі Сісего, 

Еі Іоѵія іп герпо саеіідие іп ]>агІе гезеЛіІ. 

’) Германнкъ, племянникъ Тиберія. передѣлалъ, между прочимъ, дидакти¬ 
ческое произведете Арата изъ Солъ: Фзічоргѵ* н Дісат^гЬ, подъ общимъ загла¬ 
віемъ Агаіеа. Изд. Вгеуві" Вегоі. 1867. 

а) Вышеупомянутыя произведенія Арата были переведены и Цицерономъ. 
См. ОгеШ Сіеег ор. IV. 2 р. 516. 

8) Ѵіг^іі. Сеощ. 1. 126. 
4) іи ііісгіііші циаегеге, пріобрѣтать такъ, что плоды этого пріобрѣтенія 

идутъ не отдѣльной личности, а всѣмъ (іи шеіііиш). 
5) Оѵісі. ДІІшгрЬ. 1. 111. 
*) Ѵігй- Аеп 8. 320. 
7) Оспа. ЛгаТ. 136. 

ЦНюшоЛо епіт роТегаТ іи сіия герпо гечіЛеге аиі соттогагі, шй 
ряігет герт» ехрнНТ, Ьоііо регассніич сяТ. ехчііеіп ТоТо огЪе іасіаѵіі? 

І11е г) таішп ѵігич чегрепіііиія аЛЛіЛіі. аТгіч, 
РгаеЛагідие Іироч іиччіт. 

ні счТ «хіііілі еТ інѵіЛіат еі Лоіит ІютіпіЬич іпяегніі. иТ татп ояяепі, 
<1 чгтп яегреитеч, ѵенепаТі, іат гарасеч. ^иат Іирі. І^ноЛ ѵсге 
йісіпііі іі, с]ііі іияіоч ас йіісіеч Лео регшритТиг, Лаптчис іиЛісіЪпя 
яаеѵіиніі аЛѵегяия ішюхіоя роіеяІаТсш. ГоПачяе аІіциіЛ еіичшоЛі 
ІпрріТег іессгіт аЛ ехрирпапЛат ТоПешІапиціе іичііііат, еі ійсігсо 
еЙ'егаяяе яег])си1ея ас іироч асиіяяс ТгаЛіТиг. 

Тит 2) ЬеІІі гаЬіеч еі итог яиссеячіі ІілЬепЛі. 

іттсгіТо. 8иЫаТа олііт Леі геііріопе, Ьопі ^^|0^пе ас шаіі3) 
ясісііііаіп регЛіЛепшІ. Яіс ііотіпіЬпч ішегсіЛіІ сотіттігач ѵііае еі 
Лііетріит счі йюЛия яосіеіаііч Ітіттае. Тиш іпіег зе тапия соп- 
>еіеіе сое])епшІ. еі іпяіЛіагі, еі діогіат чіЬі ох Ьшиапо яаітиіпе 
сотри гаге. 

Сар. 6. С^иогит отціит таіопіт йшч сиріЛіІая егаі, г)иае 
ясііісеі ех сопіетріи ѵсгас таіечІаЦч сгиріг. Коп іапіипі спііи поп 
раіТкіраЬапІ аііія іі, диіЬия аі^иій аШиеІпТ, яеЛ аііепа (|иочие 
гаріеЬапІ, іп ргіѵаіит Іисгит ігаііепіея отпіа; сТ диае апіеа іп 
ияия отціит еііат яіпциіі ІаЪогаЪапТ, іп рапсогши Лотоя сопГегс- 
Ышіиг. ІЛ епіт ееіегоя яегѵіТіо виЬіидагепІ, іпргітія песеязагіа 
ѵііао. япЪЛпсеге еі соіііреге соерегшп еацие ЯгтіТег содсіияа яег- 
ѵаге, иі Ьепейсіа саеіезтіа йасегепі яиа, поп ргоріег Ьитаііііаісш, 
Чшс пиН« іп Ьія егаі, неЛ иі отпіа спріЛіІаІія еі аѵагіііае іпчігц- 
теніа спітшІегеиТ. Ееуся еііат яіЬі іияііііае потіпе типііач, іпі- 
сіиіяяітая іпіичііячішаяфіе яапхегит, ^иіЬич гаріпая сТ аѵаѵіііаіи 
яиат сопіга ѵіт тиіііішііпія тиегепгпг. Тапіииі і»ііиг аисіогііаіе, 
Пиаліиш ѵігіЬия, аиі оріЪич, апі таіітіа ргаеѵаІеЬапІ. Ет чиопіаш 
пиііши ш Ыч ѵеяіі^іит іичііііае йхіі, сиіич ойісіа зипі Ііитаиііая, 
аегрмТач, іпіяегісогЛіа. іат яирегЬа еі ІитіЛа Іиаес]иаіі1а1с ^аиЛс- 
ЬапТ; аПіогечсріе ссіегія ЬотіиіЬич, яаіеііііит готііаіи, еі ІѴгго, еі 
іччі^пі ѵеяіе ІиІ^еЪапІ. Нінс Ітппгся яіЬі, сі ригригач, еі Іачсея 4) 
іиѵепеі шіі, иі я если1 ішп рІаЛіогипкріс Іелтоге яиЬпіхі, диачі іиге 
Литііюгпш ретііяіз ас раѵепІіЬпз ігпрегагепі. Іп Пас сопсііііопе 
питанат ѵііаіп гех іііо гопвіііиіі, гріі, ЛеЪсІІаІо ас І'и^аіо рагепіе, 
поп ге^пшп, яеЛ ітріат іугаппіЛет ѵі еТ ІіотіпіЪия агтаііз осси- 
раѵіі, еі апгеит іІІиЛ іияіиіпдие яссиіит яияіиііі; соёріідие Ьоті- 
печ таіоя сі ітріоч ііогі, ѵсі сх Іюе іряо, диосі еоя аѵегііі а Лео 

Й Ѵіігр. Сеог§. 1. 129. 
2) Ѵіг^г. Аеп 8. 327. 
Я) І10НІ И П1ЯІІ ОСП. 8ІПЙ- 

*) іавссз, какъ знакъ царскаго достоинства. 
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аД яг аДогапДшп: піюгі іеггог тяоіепііязітае роіеяіаіія ехргеззегаі. 
риіз ічііт поп теіиегеі ешп, гріет ап па сііціеЪаііі, г|ііот іеггі еі 
рЫіпгит Іиііісг іііяпеіиз сігситДаЪаІ? аиі сиі рагссгсі аіісно, диі 
по раігі «рЯДст я но ререгеегаі? диет ѵего теіиегеі, диі Тііапит 
гоЪцйат еі ехсеііепіеіп ѵігіЪия ітпіет Ьеііо ѵісегаі, оссіяіопе ііеіс- 
ѵегаі? Ь>иЫ тігит, яі отиіз тиІіііиДо, тяоіііо теіи ргезяа, іи 
иіііия агіиіаііопет сопсезяспіі? Пипс ѵепегаЪаиіпг, Ішіс Іюпогеіп 
тахітшп ДеіегеЬапі. Еі дштіат тогся ас ѵйіа гс&із ітііагі ^е- 
піі8 оЬясг[ііі1 іиЛісаіиг. аЫесспті отнея ріеіаіет, не ехргоЬгагс ге^і 
яееіия ѵіДегспіпг, зі ріе ѵіѵегепі. 8іс аяяіДиа ітііаііопс согпіріі, 
Ліѵіпшп іач геіідиегипі; еі рапіаііт таіе ѵіѵсшіі сопянеітіо тоя 
Іасіпя ой. Кес іат дшедиат ех апІесеДепііз яесиіі ріп аідие орііто 
зіяіи тапяіі, зеД охріоза іизііііа еі; ѵегііаіет яесит ігаііепя геіі- 

ІюішніЪиз еггогет, і^погаШіат, саесііаіот. Ітргіісіепіог і"ііпг 
роёіае *), диі еат аД саеіига сонГи^іяяс сесіпегипі, шХ Іоѵія ге^ншп. 
8і еніт яееиіо, диоД ѵосаиі аигеит, іизііііа іп іегга ііііі, а Іоѵе 
иіідие риіяа ев!., диі аигешп зесиіит соіптиіаѵіі. Вегиіі аиіет сот- 
тиіаііо еі ехриізіо іизііііае піЬіІ аііиіі, иі Діхі, диат Дезегііо <11— 
ѵінас геіі&іоніз риіапДа езі, чиае зоіа еіЯсіі, иі Ьото Ьотіпет 
еагиш ЬаЬеаі, еипкріе зіЫ Ігаіетііаііз ѵінсиіо зеіаі еззе сопзігіс- 
іит, зщтДет раіег ніега отпіЪиз Деиз еяі; иі гіеі раігіздие сош- 
шииія ЪепеЬсіа сит ііз, дііі нон ЬаЪепі, рагііаіиг, ниЩ посеаі, пиі- 
Ішп ргешаі, ион іогез сІаиДаі Ьозрііі, поп аигет ргесаніі, яей зіі 
Іаг^ия, ЪепеЬсиз, ІіЪегаІіз: диаз гс^іаз еязе ІаиДез Тиіііиз 2) ехізіі- 
ніаѵіі. Наее еяі ргоіесіо іияііііа, еі Ьос аигеит яееиіиш, диоД Іоѵе 
ге^папіе ргішит еоггиріит, тох еі іряо, еі отпі еіиз рвеніе 
сопзесгаіа, Деогитдие шиііогшп сиііи зизсеріс, іиегаі отпе яиЬ- 
Іаіит. 

Сар. 7. 8еД Деиз, иі рагепз ішіиі^епііяяітііз, арргоріпдиаше 
иіііто іетроге, нипііит тізіі, дні ѵеіиз іііаді ясен Іи т іи^аіатдие 
іияіШат геДисегеі, не Іштапит ^епия тахітіз еі регреіиіз а$»1іа- 
геіиг еггоііЬиз. Еесіііі ег^о зресіез ііііиз аигеі іегарогія, еі гескіііа 
диісіет іеггае, яеД раисіз аззіцпаіа іизііііа езі, грте нііііі аІіііД езі, 
диат іісі ипіеі ріа еі геіі^іоза сиііига.. 8есІ тоѵеаі аіігріеш Іогіаяяе, 
сиг, яі Ьаес зіі іизііііа, поп отні Іттапо ^епегі яіі <1аіа, пес іп 
еат гаиііііигіо ипіѵегза сопяепяегіі. Ма^пае Ііос гіізриіаііопія езі, 
сиг а йео, ешп іияііііат іеггае сіагеі, яіі геіепіа (Ііѵсгяііая: с]ио(1 
еі а Но Іосо (Іесіагаѵі 3), еі иЬісит^ие оррогіипе іпейіегіі, ехрііса- 
Ьііиг. Нипс (Іеяі^паге ісі Ьгеѵіззішс заіія еяі: Ѵігіиіст аиі сегпі 
поп розяе, иізі ЬаЬеаі ѵіііа еопігагіа, аиі поп еззе регі'есіат, пізі 
ехегсеаіиг аііѵегзіз. Напс епіт сіеия Ьопогит ас таіогит ѵоіиіі 
еязе (Іізіапііат. ні дпаПіаіет Ьоні ех таіо зсіатиз, Нет таіі ех 

О роёіае 8С. Іесегипі. 
I) Цицеронъ нъ рѣчи рго ге^е Юеіоіаго с. 9. 
) иліеино кн. II, гл. 17. 
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Ьопо; ног аііегіик гаііо ітеііееі, яиЫаіо аііего. роіеяі. І)еи< ег^о 
ітп схсіияіі таіит. иі гаііо ѵігіиііз сопзіаге роякеі. (^иотосіо сніт 
раііелііа ѵіт чиат потендие геііпегеі, яі иіЬіі гчяеі. г|иос! раіі 
со^сгетиг? (^іюнихіо Іашіет тсгегеіиг йсѵоіа ііоо яио Ьііея. пізі 
еяяеі аііпиія, г|иі а сіеп ѵеііеі аѵегіеге? Тѵат еі ніео рпіенііигея 
еяяс ініпяіня регтізіі, иі сп^еге агі таіит рояяепі; ніеп ріигез, иі 
ѵігіііз еяяеі ргеііпха, грюЛ гага еяі. (^ппД сіиіііет іряит ^иіпіі1іа- 
пия е^»геі*іе ас Ьгеѵііег озіеікііі іи сарігс оЪѵиІиіо *). Хат грте 
іпгріі, ѵігіиз ечяеі ішюсоііііа, піяі Іашіет гагііая (1е<1іячеі? Ѵегит 
(|иіа наіпга яіс сотрагаіит еяі, иг. глііит. еиркіііаз, іга іи Ы, дшкі 
ііісиЬиегіііі, ар-диі саесоя. яирга іттіиет ѵісісіиг, сиіра ѵасаго. 
Аііоциіп яі паіит рагея отпіЬия аНесіия ііпсііязеі, ріеіая иіЬіі егаі. 
Нос ^иат ѵегит яіі. (Ькмн несеяяііая іряа гаііопіз. 8і епіт ѵігіпз 
еяі таііч ас ѵіііія іогіііог гериуиаге, аррагеі, яіпс таіо ас ѵіііо 
ниііат еяяс ѵігіиіст: Г|иат ііеия иі аЬяоІиіат регіесіатдие гочіеіе- 
геі, геііииіі ісі, чиосі сгаі еі сопігагіит, сит ^ио йеіиіііітге роязеі. 
Лііііаіа епіт таіія ^наііепііЬиз, яіаЬШіаіст саріі; еі ^иапіо Іге- 

<]иепіег2) ітреііііиг, іапіп Ьгтііог гоЬогаіиг. Наес пітігит саиза 
ейісіі, ні диатѵія яіі ЬотіпіЬия тіяза іизііііа, іатеп аигеит зеси- 
Іит поп еззе іііеаіиг, 4иіа таіит поп яивіиііі, иі геііпегеі сііѵег- 
^ііаіет, диае яасгатепіит Діѵіпае геіі^іопіз сопііпеі зоіа. 

Сар. 8. (Ьі сг^о риіапі іизіит еяяс пстіпет, апіе осиіоя 
ЬаЬспі іияііііат, яеП еат поіипі сегнеге. ^иіг1 еяі епіт, сиг Шат 
ѵеі іп сагтіпіЬиз, ѵеі іп отпі .зегтопе (ІсзсгіЫші, сондисгспіез 
еіия аЬзепііат, сит зіі ІасіПітит, Ьопоз еззе, зі ѵеііпі? ^иіс1 ѵоЬіз 
інапет іияііііат Лерііііііііз, еі оріаііз саііеге Де саеіо, іаіг^иат іп 
аНгрн» яітиіасго йуигаіат.*' Ессс іп сопяресіи ѵезіго езі: зиясірііе, 
яі роіазіія, еат^ие іп Дотісіііо ѵеяігі рссіогія соііосаіе; пес йіііі- 
сііе аиі аііетіт а іотрогіЬия ехіяіітеііз. Езіоіс аедиі ас Ьопі; еі 
зесіиоіиг ѵоя яті яроиіе іизііііа, ^иат ^^те^іііз. Неропііе отпет 
иіаіат со^ііаііопот сіе согйіЬия ѵеяігія: сі зіаііт ѵоЬіз істриз Ший 
аигеит гсѵегіеіиг: циоД аіііег сопзесрЦ поп роіезііз, диат зі Дейт 
ѵегит спіеге соерегііія. Л^оз аиіет тапспіе сиііи Деогит, іияііііат 
ДеяіДогаііз іп іегга, г^иоД Ьегі ниііо расі.о роіеяі: яеД не іит с^иі- 
Дет роіиіі, сит риіаіія, ^иіа пспДит паіія Дня ізііз, грюя ітріе 
соіііія, псссзяс езі шііия Доі сиііит Іиіяяс рег іеггат: еіиз зсііісеі 

•іріі охзесгаіиг таіі 1 іат ехііііі^ие Ьопііаіет, сиіиз іетріит езі, поп 
ІаріДея, аиі іиіит, яеД Ііото іряе, ^иі іицігат Деі »:езіаі; ^^юД 
іетріит поп аиго еі ^еттагит Допіз еоггирііЫШшя, зе<1 аеістіз 
ѵігіиіит типегіЬия огнаіиг. Нізсііе і.цііиг, зі ^11іД ѵоЬіз гсіідиае 
піеиііз езі, Ьотіпея іДео таіоз еі іпіизіоя еззе, диіа Діі с-оіітіиг; 

') Кто такой этотъ Кшштпліавт., ц что за сочинскіе: еарні оііѵоіиішп 
< = орегіпт), неизв І.стно. Сл. 1. 21. оріішо С^итііііаішч іп Гапаіісо. Можетъ быть, 
это Христіанскій писатель. 

2) іюдраз. іпаіра. 
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еі ісіоо шаіа опшіа гоЪий Іішпаліч <іш»іі<Ііо іішгаѵеяссге, <|иіа Лепя, 
ішшгіі 11чтя еЙосіог еі ііиЪепшіог, (Іегеіісіия еві; диіа яиягеріае 
8ШІІ:, гоіііга диаш Гая ечі, ііпріае геіі^іонея; рояігето, Г]іііа не гиіі 
диійсш ѵеі а раиеія Лейт чшШ«. (^шкЫі яоіия Леия соіегеіиг, поп 
сяяені ЛЬ»еі№іппея еі ЪеІІа, гит ясігепі Іютіііея, шипя во ііеі Шіоя 
еяяе, ісіп^ис іііѵінае шиекчйшІіііі« яаего еі інѵіоІаЪіІі ѵіппііо сори- 
Іатч: ітііае ііегені, іпяЫіае, пт ясігепі, сиіцятоііі росла* <1еч* аиі- 
тагит іпіегГесіогіЬия ргаерагагеі, с]ііі сІапЛеяііна ясеіега еі ірчая 
еііат соиііаііонея регѵіііеі: поп сяяслі Ггашіея, недііс гарінае, чі 
<Іео ргаесіріепіе, Ліііісіяяслі еі яио еі рагѵо еч*е ншіепіі, иі Гга- 
ріііЬия еі сасіисія яоШа еі аеіспиі ргасГеггспі: поп е.чнсні аЛиІ- 
Іегіа— шпі еяяепі ірНпг, иі <1іхі, Іиіес* птпіа іп іеггіч іпаіа, яі аЬ 
сптіЪпя іп Іеует Леі сопіигагеіпг *); яі аЬ ииіѵегяія ііегені, диае 
алия іюяіег рорпіия орсгаіиг. 1*>иат Ъеаіия еякеі, диатдие аигеич 
Іштаиагит гепті яіаіия, яі рег Іоіит огЪот таняисЬиЛо, оі ріе- 
Іая, сі рах, еі ілпосепііа, сі Іетреганііа, сі ііЛся тпгагоіиг! І)ені- 
дие яй герешіоз Іютіііея поп прия сяяеі Іат тиііія еі Іат ѵагііч 
ІеріЪия, сит а<1 рсгГегІат іітосоііііат <Іоі Іех пті яиГііесгеІ; нсдие 
еагеспішч, недие рІаЛня ргасяісіиіи, лсд и с іегѵоге роенагит. сит 
ргаесеріогит саеіеяіітп яаІиЪгіІая Питанія ресіогіЪия іпГияа. иіігп 
а(1 іияііііае прога іттіиея егшіігеі. Кипе апіет таіі яииі ірнога- 
Ііміе гесіі ас Ьшіі. (}шк1 дийіет Сісего ѵігііі; іііяриіаня епііц сіе 
ІсріЪия: 8ісиІ или, іидиіі 2), еаЛетдие наіига тинііия оіішіЬия раг- 
ііЪия іліег яе еонргиепІіЪия соішегсі ас пііііпг, яіс отнеа Іттіиея 
іпіег яе паіига сонГияі 8;, ргаѵііаіе (Ііяяеніііші; нес яе інІеПеринІ 
еяяе епіічанриінсоя еі яиЬіесІоя отпев япЪ шиш еанйетдие Іиіеіаш: 
дшні яі Іенегеіиг, Лсптт ргоГесіо ѵііат Ьотінея ѵіѵегені. Ені- 
ѵегяа ірііиг таіа, диіЪия Іштаиит рения чеіряит інѵісет соіійсіі, 
ііііііяіі№ аЦие ітрііь сіеигпт сиііия ішіихіі. N«.4 сліт роіегані геіі- 
иеге ріеіаіет, гріі соттпнет оншіит раігет сіешп, ^ат^иат ргп- 

ас геЬеІІея ІіЪегі аЬнераяяенІ. 

Сар. 9. Хопшт^іиті Іашси яеііііині яе таіоя еяяс, еі ѵеіегнт 

яесиіогит яіаіит ІаиЛапІ, еі сіе *) яиія тогіЪия тегШчрп-5) соніес- 

Іапі аЬсѵчр іияііііат: у пат асіѵогяішіеш осиіія яиін ион Іинітп пои 

яиясіріииі нес а^лоясині. ѵсгиш еііаш ѵіоіеніег шісгнпі, еі регяе- 

ерптіиг, еі схіеппінаге соніешішіі. Гінрашия Ііапе ініеѵіт ион 

еяяе іияііііат, гціат ноя ведиітиг: цилтпЛо, яі іііа ѵеиегіі, диат 

ѵегат рпіаиі, еат гесі])іенГ? СНіі Іаніані еі оссісіині еоя, ерюя еі 

іряі Іаіепіиг ітііаіогея еяяс іияіогпт, чиіа Ьона орегоиіпг еі іияіа, 

сірп Іапіитішміо таіоя пгсйіргрпі, сіірні еяяені, а«1 грюя іияііііа 

') сопіигаге іп Іе^еіп «Іізі Іе^е ііеі оЬ^Ігіп^і, іеспзт бсдиі. 
2) Цпцероново сочиненіе, ивъ котораго заимствованы эти слона, неизвѣстно. 
*) тіхіі. сориіаіі. 
*) ех. 
Е) шегііиш здѣсь іп кпаіиш рагіет. 

поп ѵеиігеі: сиі ішііа Гиіі аііа саияа Іінцпешіі Іеггат, <]ііат Іиилапі 
сгиогія сЙ'ияіо. іріапіо та^ія, сит ріпч ііііегйсіаиі, еі іряоя іияііііас 
яесіаіогея річ» ІтяІіЬия гіисапі, іто ѵего ріия гріат рго ІючІіЪия? 
(^иіЬкя иіідие, сит апітач еогит, сі ория, еі ІіЬегоя Гегго еі і§иі 
арреіапі, Іатеп раітііиг ѵісіК еі, ояі [осия іпіег аппа сіетсчіііае; 
аиі яі аііео яаоѵіге. ріасніі. иііііі ріия іп роя Ні, еріат иі оссісіаіі- 
Іиг, ѵеі іп яегѵііиіет аМисанІиг. Ней* ѵего іііешитаЪіІс еяі, ерниі 
Ііі айѵегяия соя, диі шаІеГасегс неясішіі: еі пиііі носенііогея ІіаЬсл- 
Іпг, диат диі яині сх ошиіітя іштсеиіеч. Лшіепі іііііиг Іттіиея 
ігпргоЫяяіті іияііііас Гассге тенііошті, еріі Гегая іттапііаіе ѵіи- 
сіші, еріі ріасігііяяітіт сіеі ^ѵе^ет ѵаяіані, 

Іирі еси ') 
Ііаріогея аіга іи неЬиІа, (|иоя ітргоЬа ѵенігія 
Ехеріі саесоя і'аЬіея. 

Л'етт 1ща нон ѵепігія, яесі еппіія гаЬіея ейегаѵіі: нес аіга ін нс- 
Ьпіа, яесі арегіа ргаеііаііоне цгаяяапінг; нес еоя итгріат сонясіепііа 
ясеіегпт геѵосаі, не яансіит ас ріит іютен іияііііас ого Шо ѵіо- 
ІсЩ, диой стоге інносеііііит 1ат(|иат гісіия Ьеяііапіт таііеі. 
Ниіия Іаніі еі іат регіінасія ойіі ^ш^т роіічяітиш саияат еяяе 
сіісатия? Еігиішіе ѵегііая осііит ]>агіІ, иі аіі роёіа8), ^иаяі Ліѵіпо 
ярігііи іняіінсіпя, ан сгиЬемчшІ согат іияіія еі Ьонія еяяе недшіт? 
ап роііия иігитдиеѴ Кат еі ѵегііая ійеп яетрег Інѵіяа еяі, дней ія, 
гріі ]юссаі, ѵиіі ІіаЬеге ІіЬегит рессашіі іосит: пес аіііег яе риіаі 
таІсГасІогит ѵпіиріаіе яссигіпя регГгиі рояче, іріат яі лепт яіі, сиі 
Леіісіа ітл ріасеат. Егро Іапмрпш ясеіетт еі таНііае яиае іеяіеч 
ехяііграге Гиікіііия иііішіиг еі ІоІІеге, "іаѵеядие яіЬі риіані, Іат- 
гртт ѵііа сшит соагриаіиг. Сиг еліт яіпі аіігріі ілігтрсяііѵс Ьопі, 
ерй сттиріія тогіЪия риЫісіч, гппѵіііит йене ѵіѵешіо Гаыані? сиг 
ион отнея яіт аедие таіі, гарасея, ітрийісі, аііиііегі, регіпѵі, си- 
риіі, Ггатіиіепіі? «ріін роііия аиГепиПиг, грііЪия согат таіе ѵіѵеге 
]іш1еІ: гріі рессаніішл Ггоніет, еіяі поп ѵегЪіч, диіа Іасепі, іашеп 
іряо ѵііас ііенсге йіячітііі Гегііші еі ѵегЬегапІ. Саяіірііго епіт ѵиіе- 
Іпг, диіситгріе йіяяенііі. Кес гяі таіілореге тігалсіит, яі айѵегяия 
Іютілея іяіа Йіші., сит асіѵегяпя іряит іірііш ргоріег еаіуіет гаи- 
яат ішіитсхегіі еііаш рорпіия ін яре соняіііпіпя лес ііеі неясіия8); 
яедпііигдие 4) іпяіоя еаііет несеяяііая, диае іряит іияііііае ѵіоіаѵіі 
аисіогет. Уехалі егро, еі ехг]іііяі1ія рпелагит уелегіЬия ехспісіані, 
рагитдие ІіаЪені іліегіісеге, диоч ойегилі, ліяі еііат сгисІеШая сог- 
рогіЬия іііиііаі. 8і дпі аиіет ііоіогія ѵеі гпогіія теіи, ѵеі яиаріе 
регіііііа саеіечіе яаегателіит «Іеяегиегіні, еі аіі Гинеяіа яаегііісіа иш- 

') Л?іг^. Аси. 11. 355. 
2) Тегепі. Атіі*. 1- 1. 41. I3) т. е. Іудеи. Срнп. Дѣян. 2(». 6. 
*) еедш =- рсгведні. 



кепяегіііі, еов Іамйппі сі ІіпппгіЬив шіи-іані, иі еопіш схнтріо се- 
Ш-ов Шісіапі. <}.п| аиіат та#пі іижіітаѵегіпі ййет сиИогеяше ее 
ЙѲ1 ИОН аіткліѵегіпі, іи еов ѵеги юіів сагиШстае виае ѵігіЬие 
ѵеіиіі яичріііют яіИапі, іш-итЪітІ; еѣ Лвретаіпч *) ѵогапі, ЧпЬ 
согроѵі в но тіпіте іштіті: циачі %®<н]ііат йечрегаііия сяяе роввіі, 
*11шп1 Іогрисге ас (Іііапіаге еит, (ргеш вела# еяве іииосепіет. Айео 
гос. рнйог іііінв арий еов аирегвіі, а ццЦт* аЪеяІ отпів Ьитаиііав 
оі геіш^игиі іи Іютіпев іияіоя сопѵіііа віЬі сопдѵиепііа. Ітріов 
ешт уосапі, ірві «сііівм ріі еі аЬ Ьшшшп «пційпо аЫтггепІев; 
< іші ві еі асінч виов соичійегеиі, еі. ІІІопіт, грюв іатгриіт ітріов 
(Іатпаиі, іат іпіійіецані, і]шші тепйасев віиі еі іів отпіЬик риае 
айѵоі'.чив Ьонов аиі ііісіші, аиі і'асііші, йщиіогеч. Xон епіт Йо шівіго 
вец ех Щогиш шшего ветрег ехвівііті, циі ѵіав оЬяійеааІ агтаіі, 
таііа ргаейепіиг; ѵеі ві раіаш ргачвагі поп Іісиіі, ѵеиепа сіаш Іет- 
регепі; Циі ихогев песет, иі йоіев еагит Іисгепіиг, аиі тагііів, 
ПІ айиііегія ішііані; ^иі иаіов ех ве риегов аиі яігаіщиіепі, апі, ві 
иітіпт ріі (йіегіпі, ехроиаиі; гріі ІіЬійіисв іисовіав исс а Шіа, иес 
а вш'оге, исс а таіге, иес а васепіоіе2) сопііиеаиі; рпі айѵегвия 
сіѵсв виов раІгі:іггН|Не соніипші; с|ііі иес сиіеииія) теіиіті; риі сіеиі- 
Чие хаегііе^іа соттііііші, еі Йеогит, чшж соіит, Іетріа Йічроііепів 
еі, иі ^иае Іеѵіа випі аіцне ияііаіа Йісатив, цш Ііегейііаісв саріепі: 
іеяіатепіа внрроітиі, іивіов Ііегейев ѵе] апіегапі4) ѵеі ехсіпйапі 
Ч"* не ѵііае ^иійет виае рагсапі, вей ехвішциеййа* риЫісе аиіта^ 
виав ѵепйаиі ■'); фіі, ві іийісев яейеапі, аиі іттегііо.чс) регйапі тег- 
сейе соггиріі, аиі похіов ітршіе йііпіШпі; (ри саеіит і)іюфіе ірвит 
ѵеиейсіів ) арреіаиі, Іатпиат ІІІопіт таііііат Іегга шш саріаі. 
Паес, іііфіат, еі Ііів ріига вееіега иНцие аЬ іів Йипі, дпі йеов со- 
Іипі Циі# іиіег Ііаес Іоі ас Іапіа іичііііае Іосив езі? Еі с^о Йе 
тиііі.ч рапса соііш, вой иі агриегеш, вей иі чвіспйсгст. (йиі ѵо- 
1*т( всіге тшііа, 8спссае ІіЬгоз іи таииз виіпаиі, циі тогит ѵіііо- 
гитцис риЫісогит еі йевогіріог ѵепввітия еі ассиваіог асеггіптв 
і1 іі. >-(‘й еі Еисіііиз2) Іоиейговат івіат ѵііат сігситвсгіріе 9) Ъге- 
ѵііепріе Йеріихіі Ііів ѵегвіЬив І0): 

отчаянный. 
2) 8асегсІ08-= ѵігро ѴсвІаІІБ. 

называемая ровна сиіеі, прилагавшаяся къ отцеубійцамъ, которыхъ 
рго 1І08С У^пегХІЬ сь ^которыми животными и бросали въ воду. Сіе. 

*) аиіет- Ііегсйет въ см. изводить. 

ровъ (аисіогаЫ) Ей ЛІЩІ” ІГ0СТуіШп"П,хъ 8а извѣстную плату нъ труппы гладіато- 

я) = іплосепіек. 

л-Ыіствова“вд'иупгЬ’ "а”ека''тс'1 на "■»"«» ешорыші думали ноа- 

„„„ "8Ь Суессы въ згаи+, Авруі.ковъ, ІІ06-6Я II., родоначаль- 
пикъ римской сатиры. См. Модестовъ, Лекціи. Т. I2, стр. 196 сд. 

) сігсинізсгіріе—въ общемъ очеркѣ. 
п) Сисіііі і'га"т. ей. С. Мйііег [Ырв. 1875) стр. 134, 

/ 
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Кипе ѵего а тапс ;кі посіст, Гевіо аі^ие ргоі*с8іо 
Гоіо іііЛегп рагііепріе сіііе рориіиядііо раігечгціе 
Іасіаге іпсіи г) Того вс оішіез, (Зесе(1сге пийциат. 
1Тпі ее аиріе еігіеш віисііо отпез сіесіеге еі агіі 
\ егЬа сіаге 2) иі еаиіе рохзіпі, ри^паге (Ыозс, ? 
Віііпйіііа сегіаге, Ьошіт зішиіагѳ ѵігиш ве, 
Іпзкііая йіеегс, иі яі Іюяісз віпі ошпіітз отпез. 

N031X0 аиіет рорпіо даіеі Іюгит роіезі оЬіісі, спіия отт'8 геіі^іо 
«ві, зіне зепіеге ж зііш шасіііа ѵіѵеге? Сит і»і!иг ѵісіеапі, сі зе ас 
8и08 са, диае сііхітия, ^сгегс, позігоз аиіет піШІ аііші орегагі, 
пізіае^итп о! Іюпит, роіегапі, зі і|иіс1 зарегспі, ех Іюе іп1еі1е**еге, 
оі іііоз, диі Ъоітт Іасіипі, ріоз оззе, еі зс ітріоз, циі псіаікіа сот- 
тіііипі. N601116 спіт ііегі роіезі, иі, диі іп отпіЪиз ѵііае виае асіі- 
Ьиз поп еггапі, іп ірза зитта е*-еи1, Іюс езі іп гс%іопе, диае 
гещт отпіит сариі езі; ітріеіаз епіт зизсеріа іп ео, диой езі 
зиттит, рег ееіега ипіѵегза зедиегеіиг. Аедие Иеіі поп роіезі, иі 
ірзі, диі еггапі іп отпі ѵііа, пои еі іп гсіі^іопе Міаніиг, диопіат 
ріеіаз іп зитто геииіат Іеііепз, Іепогет зітт зегѵагеііп ееіегіз3). 
Ііа йі, иі іп иігадие рагіе сіе сопсііііопе гегит, диас §егип!иг, 
днаііз 8І1 зитта ірза, позсаіиг. 

Сар. 10. Орегае ргеііиіп езі со^позсеге Шогит ріеіаіет, иі 
ех ііз, диае сіетспіег ас ріе іасітіі, роззй іиіеііе^і, диаііа зіпі, 
диае аЬ ііз сопіга іига ріеіаііз ^египіиг. Ас пе диет ѵісіеаг іпсіе- 
тепіег іпсеззсге, аіідиат тіій регзоііат роёіісат зшпат, диае зіі 
ѵеі тахітит ріеіаііз ехетріит. Ари(1 Магопет 4) гех Ше, 

дно іизііог аііег 
N00 ріеіаіе Іиіі, пес Ъеііо таіог еі агтіз, 

диае поЬіз йоситепіа іизііііае ргоіиііі? 

Ѵіпхеті 5) еі розі Іегра тапиз, диоз тіііегсі итЬгіз 
Іпісгіаз, саезо6) зрагзигиз зап^иіпе Яаішпаз. 

^иісі роіезі еззе Ііас ріеіаіе сіетепііиз, диат тогіпіз Іштапаз 
ѵісішіаз іттоіаге, еі і^пет стоге Іютігшт, Іатдиат оіео разсеге? 
оса іогіаззе Іюс псп ірзіиз ѵіііит Ліегіі, зесі роёіае, диі іизі^пет 

. > ч»орма ш (сл. гѵооѵ), сохрапігвшаяся въ такихъ слонихъ, 
какь тпнрегаіог ( ігпрогаіог). ішІиШиіп ( іпі(іит) н т. п. Іасіаге ішіи і'ого 
по — іп іогит ве сописего, соиіеіте. 

-) ѵегЬа (іаге гіесіреге. 
1 смыслъ: ріеіаз, находящаяся но главѣ всііхъ поступковъ (іи зитшо), 

держитъ нъ своихъ рукахь мѣрило (гс^иіаш), к ея направленіе (Іеіюг) сохра¬ 
няется^ во нсѣхъ нрочихъ дѣйствіяхъ. 

Аеп^н^зі ^аГ0‘ '^еп‘ 1- 'І101111 чертами обрисованъ характеръ Еиея. 

*■) ЬураІІа^е =- саееогшп. 



ріеШе ѵіпігп >) іпчіеііі всеіеге Іоейаѵегіі. Вы ей імІГиг 0 „ 
ршіж піа, «ріаіп чаерікйше Іашіа.ч,- Ессе ріич Аепеач ’ Р ’ 

8и1топе сгеаіов3) 
УпаМисг Іис іиѵепеч, Іоіійет, (цюя ейигаі ІЯопв3! 
ДІѴСПК* гаріЬ тіегіач і]ио8 іттоіеі ипііігіч ’ 
СарИуоцие горі регіішйаі чапцишо Яаштав.’ 

ЕІпоГтІ:^101" ’Р80 ‘етр0ге' Ч''° *»«* Ьотіи* ай ітто- 

ецшйст еі ѵіѵів сопсейеге ѵеіі'-ш ‘); 

сит «М» ѵіѵоч ЬаЬеЬи* іи ро*ейаІе, ѵісе ресийит іііЬргсі оссі.іі» 

ЙМ сот’ чей ^ 11011 іШи* 4иі4> Чпі И»еп* Го«а*е поп 
аішсегаі чей Іпа, Чш сит ездеч епійііич, ыпогачй йітеп, пшй еччеі 
рі*?а% е1 ‘М Ч*ит, грюй пеГягіе, фіой йеіевіаііііііег у) /есіі рір- 
іаііа ея» п сгейІЙМ. Ѵійеіісеі „I Іюс шшт ріі ѵосаіпг 

сате^Мгш-ій^^ А р"* Г* Ьопш! Аепев1< 1|а"(1 «Регпатіа рге- 
* “ Аа,игаІЮІ епіт Р» еішйот раігет оі чреч чпг- 
8 ’ 7? ■ >’ ііеП1шріат рі рсші, Іигііч ассепчив сі іга»). Оиіч- 
5 * і{гі(иг Іпшс риіеі аііпиій іп ас ѵігпііт ІіаЪиічзе пиГ еі 
ішоіе Іап^иат аіриіа, схагвегіі, еі тапіит раігів, рег ои’ет гояа- 

оиі'тп і Г ,ПП" 1геШГе 1,0П 1р,іѵегі4? «"Но і«ІІпг гаийо ріач 
I) еГіііс а Г 11ПП Гер1,еі1ап1е8’ <*««*" ргесатеа іпіегещіі. 
пт, ЯП,Л р1'1 •'{“!? егй'0’ 81,4 1іЬ’> т" ЧчаИв с» ріеіав- \іті- 
піт арий еоч хри ІеІІа певспші, с,„і соисогйіаш гит отШЪвд вег- 

1,п ѴГ1 ТШ-,е4іат ,І1ітісі*> Ч"і ОвЭД* Іюшіпев рго Ггаігі- 
Ью Йі1.р,ій, гри ссІнЬеге ігат всііші, отпетсріе апіті Іигог т 

гтЗ еггп1™ пГа‘Те 0,11,11411 саііро, диаійа ІепеЪга 
гит |1 еігогит ігаЬев Іютшит ресіопі оЬйихіІ сит ее пшхіте 
рта риіапі, Іит шахіте Яшіі ітріі УішіЦ епіт геііріояив Іег- 
гешв Ыів штиіаспа таегѵиті, іапіо шаре всеіегаіі айѵегків потен 

* рПі4аІ18 вагійшй. Ницце рго тегііо ітріеіаіів аиае цпіѵіо- 
1 * таІ1'? !;а®,,е "ѴІ1І^"г; циогиш саіват г,иіа иебсіпт, і'огптае 

яг11Нрг,ртШ8.а'1ЯГІ ,і4і,і! е4 І0П,П1 ІПѴСІ1І‘ Ерісчгі рііііочорі.іа, 1ІІІ1ІІ 
ай йеов реПшего сепвеиііч, пес ргаііа еов 4апйі, пес іга шптегі “) 

*) А ей. ]. іо. 

выла П«ага™“: Г0Р0ЛІ ” “*“* Одаоыяепянй города 
®) ІТЬ-іі8, рііка въ Лаціѵмѣ. *) Аси. И. ш. 
’) -- сиш ііеіевіайопе. 
ь) Аеп. 11. 106. 

■I Аи"' гI’ Яш' ІиІт 8' АжаІ1іи5, сь,"'ь Еііея- 

Ч'ііа гі гоійешріогея епготп вкере ѵіііеаій Ьеаіо*, е(. спІЮгея «ш]К‘ 
шіаопіа. Уной ео (іі, гцііа сиш геііріо.чі ѵісІеаііПіг, еі ііагша Ьші, 
пііііі Іаіе о-айіпшіг шегегі, циаіе чаере раііішпіг Соіпоіаіііш- 8е 
гашмі агшиМпие і'оіПшае: пег. .чтпіині, ^|1ой й щ*е1 „Па, сиііо- 
гіЫп 81ІІ5 іитирілт пгд-еге*. Мегііо ірііщ- Ьиіікшосіі ріеіаіепі роеііа 
гспчеіріііиг. пг оН'ета йітіпііач ягеіеѵе Ьотіішт ргаѵе геііріо.чогит. 
ріаѵі еов ші'отшіо тасіаі; гциі 1і< еі вапсііа топЬич ѵіѵат. іп вптта 
Іійе аігріс іппосопііа, Іатеп. сіиіа йео« соіипр гра.гпт ѵііи.ч ітріс.я 
ас рі'пі'аіш* йена ѵегич <м1іх> ІіаЬеі, а іи.чііііа еі о потіпе ѵегае |,іе- 
іаііч аіігпі 811Ш. \е.г еяі іііі'іісііе йосеге, гш- йеогпт вйіогѳк Ьопі 
еі ІП8ІІ сале пои |,#88іпі. Упошойо епіт яапрш'пе аіічііііеіпші, циі 
сійшп і-піепіоч йеов, Мапет аП)і,е ЕеІІоиат ')< (ріотойс ат ра- 
іі-піііііі.ч раггепі, (,иі ехрійчогет раігіч чиі Іоѵет.' ащ паііч ех че 
іпІапііЬпч, іріі Каіитит *)? ірттойо рийітііат Піеітпіпг, чій с,- 
Ішн йеат шійат 3), еі айійіегат, еі (ріачі арий йео.ч ргочіііиіат? 
Чпошосіо че а гаріпіч еі І'гашІіЬич аіічііііеішпг, циі Ыеісагіі Гпгіа *) 

иотепті, йосшііш, поп І'птйіч ечче йесіреге, чей ачіиііаег диотойо 
1іЬі(Ііпеч оштгсітш, циі Іоѵет, ІІеггиІет, ЕіЬепіт, Лроіііпет, сеіе- 
і*о#іріе ѵепегаиіш-, ірюгит айиііегіа еі чіирга... поп іапіиы ’йссіія 
поіа япп, чей схрптиппіг еііат іп Ііігаіі іч, а (риг сапіапіигиі 
чіпі отпіЬич поііпга? Роччипіпе іпіег Ііаес іичіі евче Ііотіпек, цпі, 
еііатчг паіига чіпі Ьопі, аЬ ірчіч іатеп йііч егийіапіт1 ай іпіичіі- 
Ііат? Ай ріасапйпш епіт йеит. чиет соіач, ііч геЪич ория ей, 4111- 
1ш.ч Шит (Йшіеге ас йеіегіагі чсіач. 8іг. ііі, пі ѵііаш гоІепЦит 
йечч рго (, наIііаіе тітіпіч 8иі і'огшсі, г,щ,піаш геііріочіччіпіич ечі 
гиііич, ітііагі. 

Са]і II. Ііч іфЦяг ІіошіпіЬич, Йеогит чііопіт шогіЬик соп- 
?1 иипі. (, 11іа «ѵаѵіиі ечі еі асегЬа іичііііа, еапйеш ішріеіатет чііат, 
Чіга іп сеіегіч геііич иіитиг, айѵегчич іичіоч ѵіоіепіег ехегсеш. Хес 
іштегііо а іпчірЬеШ ЪечЫае потіііаіііиг. Ргаесіаіе ііасріе М. Тиі- 
1,ич “): Еіеіііт чі пето ечі, Ііччіі, (рііп етогі таііі, іріаіп сепѵегіі 
іп аіігріаш Куигат Ьечііае, г,иатѵі.ч Іютіпіч тепіеш ЬаЬііипіч,,,иапіо 
ечі твеі'іив іп Іютіпіч іі^иі-а апіто секс ей'егаЮУ Міііі ЧиЫет Іапю7) 
ѵійеіиі, філшо ,,1'аечіаЬіііоі1 ечі апітич согросе. Ачрегпапіиг 8) ііа- 
()ііе гогрота Ъсіиагит, ірнЬпч чипі ірчі чаеѵісгеч; чіЬірие айео ріа- 
гепі, (ціой Іюшіпеч паіі чіпі, гцюгат пііііі, пічі Ііпеатепіа еі. чит- 

*) Веііопп, женское божество войны. 
*) Сатурнъ, по преданію, хотѣлъ убить ІО пн гора изъбоязіш лишиться 

царства. 
я) т. с. Ѵыитені. 
*) напр. ііохищеніе быковъ у Аполлона и т. п. 
я) охртіітіпіиг. въ пьесахъ, состоя шлихъ илъ одной орхестики (рапіопііші). 

а сапіаиіиг, въ пьесахъ, заключавшихъ въ себѣ и пѣніе (шіті). Содержаніе тІ,хъ 
и другихъ было крайне безнравственно. 

^ ІІ- ТиШп8 Сісего, въ педошсчшеыъ до пасъ сочігасніи. 
7) ьс. іиізегііів. 
в) — ассіреге іісігесііші. 
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таят *) Яд'іігаш ктші. Кат фіія Сапсаяия. дпае Ішііа, гцте Пуг- 
оапіа 2) іат іттапеч, Іат яаиірііпагіая тпдііат Ье*іі№ аіиіі? С^ио- 
ліат іегапіт отпіит гаЫсч ичдие ай ѵрпігія ьаііеіаіет ііігіі, 1а- 
шсдпо яейаіа. ргоііішз гопдиіезсіі. І11а езі ѵега Ъеягіа. сиіиз іта 
іііяяіоио 

Еишіііш' я) аіег иЪідпс стог, спкЫп? иЬкрю 
Нисіия, иЪідие раѵог еі ріигіша тогііз іта^о. 

Кето Ііиіик Ідпіае Ьеіиае іттапііаіет роісзг рго тегііо йечсгіЪеге, 
фиіе іто Іосо гесиЪаич. Іатеіі рог Юіит огЬет іеггеія йепііЬиз 
каеѵіі, еі поп Іапіпт агіик Іттітіт Йі8яіра14), $ей еі ояча ірча 
сотшіііші, еі іи сіпогея іигіі, не дпія ехяісі ясриііигае Іоспя: дііазі 
ѵсго і(1 айёсіепі, диі йеит соиЯіепІиг, иі ай еогіті яериісга ѵе- 
піаіиг, ас поп иі іряі ай йеит регѵепіаиі. (^паепат іііа іегііаз, 
Йііае гаЬіея, С]пае іияапіа езі, Іисет ѵіѵія, Іеггат гппгііш йепе^аяяе 5)? 
1)ісо йііііп*. пШіІ еяче тіясгіия ііз ІіОтіпіЪия, диоя тіиіяігоя 1’игогіз 
аііепі, дшж заІеШіея ітріае іияяіопія пссеззііая аиі іпѵепіі, аііі іссііс). 
Кои епіт Іюпог іііе аііі ргоѵесііо йі$шііаІія 7) йііі, яей Ьотіпів Йат- 
паііо а(3 сатіЯсішіт, сіеі8) ѵего ай роепат яетрііегиат. (^иае 
апіет рег іоіит огЬет зііфиіі і*еч8егіт, енаггаге ітрояяіЫІе еяі. 

спіт ѵоіптіиит шшегия саріеі іат тГшііа. Іат ѵагіа *>■снега 
сгийсіііаііз? Асссріа епіт роіезіаіе рго зиія тогіЬич ди^ие яаеѵііі. 
Аііі ргае пітіа іітійііаіе ріия аизі яииі, диат іиЬоЬапІиг; аііі зио 
ргоргіо айѵегяит іпяіок ойіо; диійат паптгіі шепіія ісгііаіе; поп- 
И11ІІІ пі ріаеегеііі еі Іюс оШсіо ѵіат яіЪі ай аіііога гпітігепі; аіі- 
<ріі ай оссійешіит ргаесіріісз ехяШегипі, яісиі пнш> іп Ріпу^іа, диі 
шііѵегвит рориіиш сит ірзо рагііег сопѵеііііспіо9) сопсгетаѵіі. 
§ей Іііс дшшіо яаеѵіог, Іапіо сіетепііог іпѵепіі:,иг. ІІІий ѵего рез- 
ытшп еетія еяі, сиі сіетепііае яресіек іаіча Ыапйііиг; іііс ^гаѵіог, 
Ше вдеѵіог еяі сагпііех, петіпет яШий оссійоге. Іі^ие йісі 
поп роіезі, Ьш'иятойі ішіісея іришіа еі диат дгаѵіа іпгтепіогит 
^енега ехсодііаѵегіпі, пі ай ейесіит ргорояШ яиі регѵепігепі. Иаес 
аиіеш поп Іапіит ійео Іасіині, іи ріегіагі рояяіш. ііиііит зе іпио- 
сепііит регетіяяе: пат еі іряе аийіѵі аі^иок ^Іогіапіез, чиой айті- 
піяігяііо зиа іи Ьас рагіе Іиегіі. іпсгивіііа, яегі с( іпѵійіае саиза, 

') - схігсташ. 
21 Мѣстности, въ которихъ находилось множество дикихъ звѣрей. Нугса- 

лпа, мѣстность кь С. и 3. отъ Каспійскаго мора (шаге ІІугсапіиш). 
.) УІГЙ- Аса. 11. 046. 2. ;-5бУ. ріигііпа тогііз ішауо шиііі іпогіепіее. 
) Пізмраге — Іапіагс, Іасегаге. 

к) (Іепе^аябс—аористическое регіесіиш. 
. ** разумѣются ргаезйіез ил» ішіісез въ провинціяхъ, производившіе слѣд¬ 

ствія надъ Христіанами. 
') сл. ргоѵеііегс асі гіі^пііаіет. 
") (Іеі зависитъ огь роепат. 
') сопѵепіісиіит—мѣсто молитвенныхъ собраній Христіанъ. 

не аііі іряі ѵілсапіпг 7), аііі іііі ѵігіиіія яиае ^Іогіат сошеднаиіиг. 
Иадие іп ехсо^іІаіиШ роепагит "спегіЪия иіЫІ аіііій, дііат ѵісіо- 
гіят соііііаііі. 8сіішІ епіт, сеПатеп еяяе ііііій еі рпупат. Л'ійі е@» 
іп Вііііупіа ргаезійет 2) даийіо тігаініііег еіаіит. іатгріаш ЪагЪа- 
і оі ши репіот аіідішиі яіЬе^іяяеІ, диой шшя, диі рег Ъіепіііит ша^тіа 
ѵігіпіе ге.яіііегаі, рокігешо сейегс ѵіяия еззеі. Сопіепйіші іуЛиг, ш 
ѵіпеапі, еі ехцпіаііля йоіогея согрогіЬт іштііішіі, еі ніЬіі аііий 
йеѵііаиі. фіата т не Іогіі тогіапіиг; диаві ѵего тогв Іаніиттойо 
Ьеаіоз іасіаі, ас поп еііат Ісгтеніа, дшшіо Гиегіпі ^гаѵіега, Іаніо 
тааіогет ѵігіиііз діогіат рагіапі. Ші аиіет ].*егІіпасі віиіііііа іиЪепѣ 
сигата Іогіі.ч йШ^епІег жІЫЪегі, пі ай аііоз сгпсшіия тешЬга гепо- 
ѵепіиг. еі герагеіиг поѵия яал^аія ай роепат. ^иій Іат ріит, Іат 
Ьепейсит, Іат Іттапит Ііегі роіеяі? Коп сигаявеиі Іат зоііісііе, 
ЧИо8 ашагрліі. Ыаес езі йеогит йівсірііиа: ай Ьаее орега сиііогев 
зноя егтііиііі; Ііаес засга йеяійегапі: диіп еііат зсеІегаШаіті Іюті- 
еійае сопіга ріоз ішріа іига сспйійегіті. Кат еі сошіііиііопек8) 
заспіе^ае еі Йізриіаііопез іигізрегііогшп 4) Іедітіііг шіияіае. Т)оті- 
ііив 5) Йо оШсіо ргосопяиііз ІіЬго зерііто гейегіріа ргіпсірит 6) пе- 
і'агіа соііе^іі, иі йосегеі, діііЪиз роепіз аГйсі орогіегеі еоз, діи ее 
сиііогея йеі сопйіегепіиг. 

Сар. 12. диЫ ііч Іаоіая, диі іиз ѵосапі сагпШсшаз ѵеіегит 
Іугаішогит айѵегяиз ішіосопіез гаЬійе заеѵіепііши? Еі сит зіпі 
іпіизШіае сгийеіііаііздие йосіогез, іизіоз еззе §е Іатеи ас ргайеп- 
Іез ѵійегі ѵоііші, саееі, еі ІіеЬеіев, ас гетт еі ѵегііаііз і^пагі. 
Айеопе ѵоЬіз, о регйііае тепіез, іпѵіза іпвШіа сві, иі еат яшптіз 
зсеІепЬиз асіаедиоіія? айеопе арий ѵоя регіі іппосепііа, иі пе тогіе 
диійет вітріісі йі^пат іийіееііз, 8ей вир га оптіа Іасііюга ЬаЬсаІиг 
шіііит іасіпия айтіііеге, ресіиядііе ришт аЪ отпі вееіегія сопіа- 
с3’опе ргаезіагс? Еі диопіат сотшішііег 7) сит йеогит сііІІогіЬиз 
Іодпішиг, Іісеаі рег ѵоз Ьепеіасеге ѵоЬізсиіп. Наос езі епіт Іех 
повіга, Іюс ория, Ііаес геіі&іо. 8і ѵоЬія яаріепіез ѵійсшиг, ііпііа- 
тіпі: яі яіиііі, сопіеттіе, аиі еііат гійеіе. 8і ІіЬеІ; поЬіз епіт яіиі- 
Шіа пояіга ргойезі. ^иі(1 Іасегаііз? диій аШіііііія? Коп іпѵійеігтз 
заріепііае ѵезігае. Напс яіиШііат таІптиз, Ьаис атріесіітиг. Нос 

*) вслѣдствіе того, что Христіанинъ предпочтетъ умереть, чѣмъ склониться 
на нхъ убѣжденія. 

ргоевйіев ргоѵінсіагша здѣсь общее обозначеніе управителей провинціями. 
) сопвіііиііонез, преимущественно императорскія распоряженія, едикты, 

предписанія п т. п. 
г1і8|шіаІіопев нігійрегііогши =- еепіепііае еі оріпіопек. 

) Сошіііиз Ъіріапив изъ Тира Ѣ 22», знаменитый юристъ. Его сочиненіе 
ас охпею ргосон$и1і8 состояло ивъ X кннгь (см. КшЭогЙ", въ АЬЬ. (1. Бегіш. Акай. 
1866). 

е) гевегіріа ргіпсіішш суть отвѣты императоровь на вопросы того или дру¬ 
гаго лица, преимущественно управителя провинціи, касательно какихъ иибудь 
случаевъ, въ которыхъ онъ пе зналъ, какъ поступить. 

7) — іп денете, іп шііѵегвит. 
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яшЬЬ' сгейііпнч ехрсйіге. иі ѵоя йі1і$іаппіз, еі іи ѵоч ір^пч, дш ойічііб, 

■штшіа счшісгатик 1). Езі арий Сісегопет 2) поп пМшггепя а ѵего 
Зосиз іи еа йіяриіаііоис, диае ІшЪеіпг а Еигіо гоиіга іияііііат: 
(^паего, іпдиіі, зі йио яіиі, диогиш аііег оріітия ѵіг, аедішзітиз, 

■вшита ІикПііа, яіпітіагі іійе, аііег інчідпі8 ягсіеге еі ашіаеіа. еі зі 
іп ео 8І1 еггоге сіѵііая, иі Ьошіт Шит ѵігит зсоіогаіит, Іагіііо- 
гояит, пеіаѵіит риіеі, соіііга аиіет диі яіі ітргоЪізяітия, схіяіі- 
іпеі еяяе яитта ргоЬііаіе ас іійе. ргодие Ііас пріпіопе отиіит сі- 
л іит Ъоипз Шс ѵіг ѵехеіиг, гаріаіиг, шашіч сі йепідие айГегапіиг, 
«йойіапіиг огиіі, Йапшеіиг ѵіпгіаіиг, игаіиг, схіеппіпеіиг, е^еаі, 
розігето. іиге еііат орііто ошпіішк тізеітітш еяяе ѵнісаіиг: сои 1га 
аиіет Яіе ітргоЪия Іаийеіиг, соіаішг. аЪ отніЬиз йіііцаіиг, отпез 
ші еит Іншогсч, отпіа ітрегіа. отпев орез, отпез шиіігріе сорте 
соліегапіиг, ѵіг йепідие оріітия отпіит ехіяіітаііопе еі йі^пізяі- 
тия итні іогішт орііта іийіоеіиг: диія іашіет егіі Іат йетеш, 
<іиі йиЬііеі, нігит яе еяяе таііі? Ргоі'есіо диаяі йіѵіиагсі. диае 
зтЬія таіа еі дно то<1о еѵепіига еяяепі ргоріег іияііііат, Іюс ри- 
«иіі ехсшріит. Наес спіт рориіия иояіег раіііиг отпіа, еггапііит 
ргаѵііаіе. Ессе іп ео ея! еггоге еіѵііав ѵеІ роііиз огЫз ірве іоіиз, 
иі Ьопоз еі іияіоя ѵігсв, іатдиат таіпя еі ііпріов регяедиаіиг, ех- 
сгисіеі, йатпеі, оесійаі. Кат дпой аіі, петіііет еяяе іат йетеи- 
І.ст, диі ЙиЬііеі, «ігит яе е^яе таііі: іІІе диійеш. иі іч, циі соиіга 
іияііііат йізяегеЪаі Ішс яепяіі, таііе яаріеиіет шаіит еяяе сит 
Іхта ехіяіітаііопе, дтт Ъонит сит таіа. А ітЪіз аиіст аЪзіі 
Ъаес атопііа, иі іаіяит ѵего апіеропатиз. Ап Ъопі нозігі диаіііаз 
ех рориіі рсшЗеЬіі еггпгіЬия, диат ех соіізеіепііа повіга, еі ііиіісіо 
йеі? аиі аіідиа поз Міеііаз іііісіеі итс]иат, иі поп роііик ѵегат 
Ъопііаіет сит отпі таіо, диат іаіяат сит отпі ргозрегііаіе таіі- 
тпз 3)? 8иа 8іЬі ЬаЬеам ге^иа ге^ев, знав сііѵіііаз йіѵііез, иі 1<»- 
циііиг Ріапіиз 4), зиат ѵего ргийепііат ргпйепіез; геііпдпапі иоЫз 
зіиіііііат позігат, ^иаIп ѵеі ех Іюс аррагеі евзе заріепііат, дцой 

-еат поЬів іпѵійепі. ^11із епіт зіиііо іпѵійеаі, нізі диі ірзе ‘віі: зіиі- 
ііззітиз? 111 і аіиет поп зипі айео зіиііі, иі зіиіііз іпѵійеапі; яей 
«х ео, дипй аосигаіе, диосі зоііісііе рргяедітпіиг, зіііііоз шш еззе 
сопссйіші. Сиг епіт іат сгийеіііег заеѵіапі, нізі диіа іпеіиипі, пе 
іп йіез іпѵаіезсеиіе іизііііа, сит йіія зиіз сагіозіз 5) геИпдиаиіиг? 

ог^о сиііогся йсогит яаріспіез зипі, сі поз зіиііі, діші теіиипі, 
не заріепіея іііісіапіиг а яіиііія? 

*) сопіегго іп аіі цист опшіа прішосіггь кому л. всякаго рода пользу. 
в) сіе гериМ. 3, 17. Кигіиз, одво изъ дѣйствующихъ лицъ нъ этомъ разго¬ 

ворѣ, есть 1.. Гпгіив Рііііпй, сов. (}1Й II- 
3) роіше шаіітив, илеонавмъ ае рѣдкій ѵ Л акт. 
4) Сигсиііо 1, 3, 22. 
5) іііі языческіе зовутся сагіояі, потому что, вслѣдствіе усиленія Христіан¬ 

ской іизНііа, они діілаются гнилыми и безсильными. 

Сар. 13. Сит аиіет нозіег питогич яетрег й« йсогит оиііо- 
гіЪоа аііук(нг шітдітт ѵего, не іи ірча диіЛет ])еГ8есііІіоііе 
тішюіпг: (цттат россаге Іттіпея, еі інгрііпагі кпегШсіо рокчшіі 
аѵегіі аиіет поп роиеміі а ііео. ѵаіеі епіт ѵі чіт ѵегііач; грііч ечі 
Іашіет Іат ехсепч шшцм сассш, Чиі іі.ш ѵіііеаі, іп шга чіі рагіе 
ааріепііа? Бе.1 іШ шаііііа оі йігего еаеьаиінг, пе ѵіііеапі, кіпііов- 
Ч'"' агЫІіапІиг екчѵ. <ріі епт ІтЬсаіК іп хна роІшШе ’ яирріісіа 
ѵііаге, тіеіаі і Іашен еі ешогі шаіппі, сит роачіпі ех еп ірчо рпГ. 
ѵЧІеге. пип езае віиігіііаш, іп диат Іапіа.*) Ьшптбт шіііа рег 
, гіірш Іпіит шіа еі рагі тепіе еппкепііапі. 8і епіт Г«іпіиао кехич 
іплгтііаіе ІаЪшіІиг: наш іпіепіиш імі тиІіеЬгеіп еі апііет бирещЙ- 
Ііопет ѵпсаш; ѵігі евгіе каріипі. 8і рисгі, ?і аі1п1е*с.сіі1еч ітрго- 
ѵісіі яті рог асіаіет, таіигі ссгіе ас 8епе« ІтЬацІ чІаЬіІе ііійі- 
сіит. 8і ина еіѵііак іі&чіріі, ееіегас иіідие іптшіегаЬіІев кіпііас еззе 
поп роѵипі. 8і ина ргоѵіисіа, им паііо рпкіотііа сагеі, ееіегаз 
ОПШ68 ІмЬого іпіеііерепііат гесіі песо»» ей. Сшп ѵего аЬ пгіи 
8ПІІ8 и.чдие ай псеазиш Іех йіѵіиа3) вичееріа кіі, сі оптіч чехив, 
тппі5 аеіач. еі «еия, оі геріо, шіія ас рагіішв апішіч Йен асгѵіапі 
еайет чіі иЬі(рн‘ раііепііа, ійет еппіетріич тогіів; іпіеііеуеге й(- 
Інтгіші, аіідиій іп са ге екче гаііопія, дней поп аіпе саича пчдие 
аіі тогіет йеГепйагиг; аіідиій іітйатеиіі ас чоіійііаііч. і;иім1 еат 
геіікіопст ион Іаіііит іпіпгіік еі ѵехаііояе ион яііѵаі, зей аіссаі 
яетрег сі іайаі іігтіогет. Кат еі іп Іюс дітдие 4) Шогнт птііііа 
еппѵінсііиг; диі еѵсгііяяс зе іітйііич гсііріопет йеі орішшіпг .чі 
пптіііеч ііідиіпаѵегіпі5), гит еі Йео яаіічіасеге Іісеаі, еі пиШіа аіі 
ілт таіич Йсі епііог, диіп, Йаіа Гасиііаіс, ай ріасапйшп йетп ге- 
ѵсііаіпг. еі дш'йеііі (іо'лііипе 6) таіогі. Рессаіі спіт сопчсіспііа еі 
теііія решав і’еііріоаіогет Іасіі, сі ветрег тиііп Йгтіог ечі ййе.ч. 
дпаіп геропіі роепііепііа. 8і егр;о Ір8і, сит Йсоч зіЪі агЬіігапІш’ 
ііаіоз, гатеп йопія, еі чисгііісііч, сі ойпгіЬич ріасагі едя сгейипі: 
диій ечі Іаініст, сиг й«ш почігшп Іаіп іштііет. іат ІііірІасаЫІвіп 
риіепі, иі ѵійеаіпг іч іат СІігівііаітч ехче ппп ]).»чче, дш й.із еогит 
соасіич ііп ііпчдие ІіЬаѵегіІ? Кічі ГоПГ сопіатіпаапч четеі рпіапі 
апшшт Ігаичіаіигоч 7). иі чиа чрепіе іат Іассгс іисіріаііі, йиой рег 
Іогтепіа іесепті фііч ій оііісішп ІіЬопя пііеиі, дней аЬ іпіигіа 
еоеріі: диіч опіи ѵійеаі Іаіегит чиегша сісаігіеоч, пои таріч ойегіі 
гіепч ргпріег діюя аеіегна [юепагпт інчірпіа сі 'ітргевта ѵічеегі- 
ітч ) чпіч ішіач "счіеі.-' Па Ш. иі, Йаіа йіѵіпііич расе сі диі іире- 

ИІ* о,11" <ІС Чеогиш=*си1югсБ Деогшп аіщеат тшіеіиш іюБІгпт. 

р тсІі^іо Оігі.чііапа 
*) плеоназмъ, обычный въ позднѣйшей Латыни. 
") сл. вь нач. гл. ііідніпагі яасгійсіо. 

• ініев (срв. фр. (Іёѵоіюіы. 
Д аннншп Напяісггс = шиіаге, аііо екзе апіто. 
ч* ѵівсега здѣсь вообще гл. см. и югп. 
) - гезіііиіа Ігаін]иі1ЩаГе ессісзіае. 
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гипі, ішіѵегяі геіісапі, еі аііия ргоріег іпііжиішп ѵігіиііз поѵиз 
рориіия асссііаі. Кат сит ѵісісаі ѵиЦшз сіііассгагі Ьотіпез ѵагіія 
іогтепіогит іісіісгіЪик, еі іпісг М^Ипя сагпійсея іпѵісіат іепеге 
раііеиііат, схікіітапі, і<1 дінмі гея скі, нес сопясияит іат тиііо- 
гшп, пес рсгзеѵегаиііат птгіенііит ѵаиат еяяе, пес іряаш раііеп- 
ііат яіие сіео сгисіаіич іапіоз рояяе кирегаге. Ьаігопсз еі гоЪичіі 
согрогія ѵігі еіпяітиіі Іасегаіімісч регіеггс поп дисипі: схсіатапі, 
еі рстііия есіипі; ѵіпсипіиг епіт гіоіоге, диіа ііесяі іііія іиярігаіа 
раііеиііа; пояігі аиіет, иі сіе ѵігія іасеаін, ]шсгі еі тиіісгсиіае іог- 
іогез зноя іаеііі ѵіпедші, сі ехргітеге іііія цетііит пес і.цпія ро- 
іеяі. Еапі Ііптапі еі Мисіо *) ріогіеиіиг аиі ІІер:и1о: диогиш аііег 
песашіит яе ЬояІіЬш ігасіійіі, диоіі сарііѵит ршіиіі ѵіѵеге; аііег 
аЪ ІтзііЬия йсргсЬепяия, сит ѵійегеі, гаогіет яс ѵііаге поп роззе, 
тапит іосо іпіесіі, иі рго іаеіпоге зио яаііяіассгеі Іюзіі, диет 
ѵоіиіі оссійеге, еадпе роепа ѵепіат, диат поп тсгиегаі, аесеріі: 
сссс кехиз іпіігтиз, еі Іга^іііз аеіаз йііассгагі зе іоіо согроге игі- 
дие регреіііиг, поп песеззііаіе, диіа Іісеі ѵііаге, зі ѵеііепі, зей 
ѵоіипіаіе, диіа сопіійиііі йео. Наес езі ѵега ѵігіиз. диат рЫІозорЫ 
диодие ^ІогіаЬипйі поп ге, зей ѵегіш іпатішз іасіапі, йіяяегепіез, 
нііііі еззе іат сопргиепз ѵігі заріепііз ^гаѵііаіі аідис сопзіапііас, 
диат ііиіііз іеггогіЬиз йе зепіепііас ргорозііо роззе Йереііі; зей іапіі 
еззе сгисіагі еі етогі, не іійст ргойаі, не аЪ оійсіо йізсейаі, пе 
тсіи тогііз аиі Йоіоге асегЪо зиЪасіиз, аіідиій іасіаі іпіизітп. N131 
іогіе йеіігаге іШз ѵійеіиг Пассиз іп Ьугіеіз 2), сит йісіі: 

Ііізіит еі іепасет ргоровііі ѵігит 
Nоп сіѵіит агйог ргаѵа іиЬеиііит, 
N011 ѵиішз іпзіапііз іугаппі 
Мепіе диаііі зоіійа. 

(*>ио нііііі ѵегіиз йісі роіезі, зі Іюе ай соз геіегаіиг, диі пиііоз еги- 
сіаіиз, пиііапі тогіеіп гесияапі, пе а ййе іизііііадие йесИпепі; диі 
поп іугаппісаз іиззіопез, поп ргаезійит ^іайіоз ігетипі, диотіпиз 
ѵегат еі зоіійат ІіЬегіаіет сопзіапіі тспіе Йеіешіапі, диае іп Ьос 
зоіо іиспйа заріепііа езі. С^иія епіт іат іпзоіепя, іат еіаіиз езі, 
диі те ѵеіеі осиіоз іп саеіит іоііеге? дш’з ітрппаі тіііі песеззііа- 
іет ѵеі соіепйі, діюй поііш, ѵсі диой ѵеііт, пои соІеийіѴ І^иій іат 
поЫз иііегіііз геііпднеіиг, зі еііат Ьос, діиій ѵоіипіаіе Ьегі орогіеі, 
ІіЪісІо ехіогдисі аііепа? Кето ізіий еі'іісісі, зі дпій поЫз ай сои- 
іетпепйаіп тогіет (Ыогетдис ѵігіиііз езі. і^иат сонзіанііат зі 
іепетиз, сиг зіиііі іийісатиг. іасіспісз еа, диае рЫІозорІіі ІаийапіѴ 

*) Извѣстные: Мисіиз бсаеѵоіа и АШіие 
I*). НогаішБ Пассич ой. III, 3, 1. Смыслъ мѣста: N011 Іпгог (агйог) гіѵішп 

тек нотой іпоііеііііиіп, гюл ІугаЕітак ѵиііи тіпг.сі Іегггш еі іпшшіевв (іпвіаив) теп- 
Іеіп йппат еі іпехріщиаЪіІеін (роіійа) ѵігі іивіі еі соіібІапііБ сонсиііі еі йе зіаіи 
ело йеіісіі (чшііі). 

Еесіе ірііиг Йепеса ■) шеои^гйемйда ЬотіпіЬие сЫесіапв. аіі: 8шпта 
ѵігПіч Шіх ѵійМпг гаа§іиі5 апішщ: еі Мот еит. Чпі гопіетпі* тог- 
іеш. рго іпгіовв ЬаЬепІ, дио,] е«1, иііцие аиттае ресѵегмШіб 8ей 
И ѵаиагит геЦрошш спНои» еаііот йиІИйа ій оЩісііші, ма ѵегит 
.Іеит поп ініеПерипІ; чио8 8іЬу11а ЕгуЙгаоа 2) шріч'йі Шрюі 
тосій. 8ипІ08 жіііееі еі ехсопіея, (|ііі пес аийіапі іііѵіпа пес 8еп- 
ІіапТ аса іеггаш ШцШв аиіа ітаеіпаіат •) теіиапі еі «Зогепі. 

Сар. ІЙ- С'іае ѵего саива віі, ні еов, циі «аріепіев випі, віиі- 
Ю, риіепі, гаацпа гаііо еві: пес епіт Йакіга іаііипіиг диае’поЬів 
аііірепіег еві схріісапііа, пі еггогев 8ію8 Іапйет, 8і йегі розвіі 
арповсапі. Іивііііа аітріе паіига вресіет циапЛаш аіиіііііае ЬаЬеі’ 
«пой еро еі (Ііѵіпін еі Іішпапів Іееііптпіів сопйтаге ров'ит. 8ей 
нііііі Гогіачве арий івіов вкатив, піві еов Йе 8чів йосеатпв аисіогі- 
Ішв. поп ровве чпетцшіт швіит евве, чиой ееі сопіипсіит сит 
ѵега варіепііа, піві ійет віиііив евве ѵійеаіиг. Сагпеайев 4), асайе- 
тісас весіае рШІоворІшв, сиічв іп йіввегепйо чиае ѵів Іиегіі, чиае 
еіочиепііа, ччой аситеп. чиі певсіі ірвит, ех ргаейісаіюпе Сігего- 
пів іпІеіЩеІ, аиі Ьисіііі5;, ария ччет Йівчегепв Керіипив Йе ге 
йійсіШта, овіепйіі поп ровве ій ехріісагі, пес ві Сагпеайет ірвит 
Пі сив ] етіііаі. ів, сит Іекийів аЪ АІЬспіепвіЪив Котат тіввив 
еввеіС), Йівриіаѵіі Йе іивііііа соріове, аийіепіе ОаіЬа 7) еі Саіопе 
сопвогіо, шахішів Іипс огаІогіЬив. 8ей ійет йівриіаііопет 8пат 
ровігійіе сопігагі? йівриіаііопе виЬѵегІіІ еі іивііііат, чиат ргійіе 
Іашіаѵвгаі, віівіні ІІ, поп чпійет ріііІоворЬі ртаѵііаіе, сиіив ргийеп- 
ііп йгта еі вІаЫІів йеѣеі евве вепіепііа, вей чиаві огаіогіо схег- 
сші решие іп иігатчие рагіет йіввегепйі. Уной іііе іаееге воІеЬаІ, 
пі аіюв чиійІіЪеІ аввегепіев роввеі геі’иіаге. Еат Йівриіаііопет. диа 
іивііііа еѵегіііиг, арий Сісегопет Ь. Еигіив гесогйаіиг8): сгейо, 
Чпопіат йе гериЫіса йіввегеЬаІ, иі йеГепвіопет Іапйаііопетчие еіив 
іпйисегсі, віпе ди;1 риІаЬаІ гекі поп ровве гетриЫісат. Сагпеайев 
атет, пі Агівіоіеіет геіеііегеі ас Ріаіопеіп, іпвііііае раігопов, 
ргіта іііа йівріііаііоііе соііекіі еа отпіа, ((пае рго іивііііа йісеЪап- 
гпг, пі роввеі ІЙ*, віеиі іесіі, еѵегіеге. Егаі епіт Йісіііітит, іпвіі- 
Ііат гайісев поп ішііепіет ІаізеСасІаге. ()піа Іат ппПа іп Іегга ііііі, 

иг. недіішедтипъ до пасъ еочиаснш. 
' 15ъ т. и. Сіібііддіііши. нредсісаіааіяхі, (увзрвг.і оредстаішш- 

щііхг сборникъ г,8оовго,сшіыхъ и разнородныхъ стихотвореній, носящихъ 
еді.ды лрмстіанстна, Іуденства а азычѳетнн. 8і(лІ1а Егѵііігаеа названа танъ отъ 
діадоазіатскаго города Ерпѳръ (Егуііігае, 

) і111з.ііп(1 и111 —-Л®іІі.11аін, і'іііігіічійігі. 
4і Сагн.йііез (Кса.чср.гр! изъ Рнрсшл, 216—180, основатель т. п. третьей 

Академіи. 
‘) І.тіЩ ііарпі. віі I.. ІІиІІег р. 2. 

вь 150 г. Аеннане ноед.ілп въ Т’ііьп посольство, во главѣ котораго 
стояли три философа: Каіиісадъ, Діогенъ н Еритплаіі. 

7І Віи па- ЬиІріДік 1 ■ и 1 іі а. саштавпііГіся інффынъ оратотюігі. между своими 
соБременннками. 

8) нь сочиненіи: йе гериЫіса. 

8 
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иі я иісі еззеі аиі аиаііз а рЬіІоаорЬіа сегпегеіиг. АЦие иііпат Іоі 
ас іаіез ѵігі цпапіит еіофіепііае, циапіит апіті, іапіит еііат 
зсіепііае асі ітріешіат беісияопет зиттае ѵігіиііз ЬаЬиіззепі, 
синія огі^о іи геііціопе, гаііо іи аециШла езі! 8еб іі, <)ш ргітат 
Шат рагіет пезсіегипі, не зесітбат циібет сенеге роіиегипі. Ѵоіо 
аиіет ргіиз сігситзітіріс ас Ъгеѵііег, диісі зіі, озіешіеге, иі іпіеі- 
Іе^аіиг, рііііоаорііоз і^погаззс іизііііат, пес іб. гцюб тіпіте поѵе- 
гапі, роіиІБяе беіепбеге. Іияііііа ци&тѵіз отлез зітиі ѵігііііоб атріее- 
іаіиг, Іа теп биае випі отніит ргііюіраіез, ^^1ас аЬ Ша біѵеііі зера- 
гагісіие поп роязипі. ріеіаз еі аесішіаз. Кат йбея, Іетрегапііа, рго- 
Ьііаз, іітосепііа, іпіе^гііаз, еі ееіега Ьшивтобі ѵсі паіига. ѵеі 
іпБіііиііз рагепіит роззииі еззе іп Ив ІюшіпіЬиБ, циі ішііііат пе- 
зсіипі, зісиіі Бетрег ІиегипС; пат Котапі ѵеіегсз. циі іизііііа *$1о- 
гіагі воІеЬапі, ііб иСнціе ѵігіиііЬиз уіогіаііапіиг. ^^1ае, иі сііхі, ргой- 
сібсі а іизііііа роязипі, еЬ аЬ ірзо Іопіе зесегпі. Ріеіая ѵего еі 
аециіі&з ^па8І ѵепае яипі еіив; Ъіз епіт биоЪиз КтііЬиз сопзіаі Іоіа 
іизііііа, яеб сариі сіиз еі огідо іи Шо ргіто езі, іи зесипбо ѵів 
отпія ас гаііо. Ріеіаз аиіет пііііі аііпб езі, я пат <1еі поііо, зісиі 
Тгізтееізіиз 1) ѵегіззіте бсіітѵіі, иі аііо Іосо 2) біхітиз. 8і ег*>о 
ріеіаз езі, со&поясеге бейт, сиіиз со^піііопіз Ьаес зшпта езі, иі 
соіаз, і&погаі иій|ие шзііііат, циі геВДопет бсі поп Іспеі. (^по- 
тобо епіт роіезі еат ірзат поззе, (|ііі ипбе огіаіиг і^погаі? Ріаіо 
^иібет тиііа бе ипо сіео Іосиіиз езі, а дио аіі сопзіііиіит еззе 
типбит, зоб піЪіІ бе геіі^іопе; вотпіаѵегаі епіт бейт, поп со§по- 
ѵегаі. (^побзі іизііііае беіепзіопет ѵеі ірзе, ѵеі диіІіЬе! аіі из ітріего 
ѵоіиіззеі, іпргітія геіідіопез беогиш еѵегіеге беізиіі, ди іа сопігагіае 
зипі ріеіаіі. І^иоб ^тбетп 8осга1ез ^ша Іасеге Іспіаѵіі, іп сагсегет 
сопіесіиз езі, иі іат іітс аррагегеі, пиіб сззеі іиіигит ііз Іюті- 
піЬиз, С]и1 іизііііат ѵегат беіепбеге беодие зщ»и1агі8) зегѵіге сое- 
різзепі. Аііега езі і$і1пг іизііііае рагз аесріііаз; ае^иііаіеш бісо поп 
иіщие Ъепе іибісапбі. диоб еі ірзит ІашІаЫІе езі іп Ііотіпе іизіо, 
зеб зе сит сеіегіз соаециапбі, (|иат Сісего аериаЫНіаіет ѵосаі. 
Веиз епііп, <)иі Іютіпез рспсгяі еі іпзрігаі, отпсз і^иоз, іб езі 
рагез еззе ѵоіиіі; еапбст сопбіііопет ѵіѵешІі отпіЬіт і)озиіІ; отпез 
аб заріепсіат ^епиіі; оіпиіЬпз іттогіаіиаіет зроропбіі; пето а 
Ъепеікііз ешз саеІезІіЬиз зе^ге^аіиг. Кат зйиі отпіЪиз ипісит 
зтіт Іитеп ае^иа1і1е^ біѵібіі, етііііі отпіЪиз іопіез, ѵісіит зиЬ- 
тіпізігаі, уиіеіет зотпі (Іиісіззітат ІгіЬиіІ, біс отпіЬиз ае^иіса- 
Іет ѵігіиіетдис 1аг«11иг. Кето ариб еит Бегѵиз сзс, пето боті- 

’) Иегтев ТгівтедРІиз ГЕрі^с 6 Трізіі.іуізтог). лсгспдаримо ЕгішетскіГі 
мудрец ь, ііисякпііГі весьма много и неоднократно ушшішісыыГі Лаіѵіанціемъ 
(ианр. 1, 6, VI, 25 н др.}; до пась дошло подъ его именемъ иЬсволько прониведе- 
нін (Ростаабег, Іотр'<р.хі)>}ч*.аті5і2, Чері «атох).Со:и>» ѵоооіѵтшѵ тггрі-уѵшотг/л ц др.), 
прсдставлнющихъ продукты позднѣйшей эпохи. 

О кн. 2, гл. 15. 
*) = ипісо. 

ПІ18: 81 «ют сипсіІ8 ісіет раіег яЬ аицю іиге отпея ІіЬегі вишч8 
.то “®о рчирвг вві. пюі іизііііа Іпйіёе1: пет,.. Йіѵев, піві пиІ 

«гІиІіЬив ріепіщ о8І; пето (Іеп^ие Ецгеціив '), пкі циі Ьопия еі 
1ГП0ССП8 іііепі; пето Сіагіявітиб, піч чи1 ореі.а тівегісопііае Іаг- 
|Ліег іесепі: пето Регіесіііжітив, піяі ош отпоя дгайия ѵігіиіія 
ітріеѵегіі. (^иаге і>ег]ио Котапі, легкие Огаесі іизііііат Іепсге по- 
шепни, риіа (Ііярагея тиііія “гаіІіЬия Ъоіпіпея ЬаЬиептІ а ршпе 
гіЬіь аіі Йіѵііея, аЬ ЬитіІІЬия ай роіепіея, а ргіѵаіів Йешпие иятіе 
ай горит тЫшшвіта» роіеяіаіея. ВЫ епіт поп яипі ипіѵемі паі 
гев, аедшіач поп еві; еі ехсіийіі іпаедиаіііая іряа іияііііат сиіив 
ѵія отпія т ео т, иі рагея іасіаі еоя, ^иі ай Ьипія ѵііае соіійі- 
Іюпет рагі чогіе ѵепегипі. 

2. 

Іпвіііиііопев. ЫЬ. VI. 

Сар 1. дней егаі оШсшт яиесеріі типегія, йіѵіпо чрігііи 
іпигиепіе ас товтарашв ,ряи -ѵегііаіе сотріеѵітия: сиіиз авяегепйае 
аідие Ніичігаийае саияат тіЫ еі ясіепііат еі ййея еі (ряе йоті- 
пия пояіег ітрояиіі, яіпс цио пес всігі диіедиат роіе-8І пес ехріі- 
сап V ешо пипс ай Ій, диой сяі яшптит орегія Ьиіия еі тахітпт 
иі Йосеат дно Ши диоѵе еасгійсіо йеит соіі ороПеаі. И епіт еяі 
потшія оіпстт. іп соіріе яоіо яитта гегит еі отпія Ьеаіае ѵііае 
гаііо сопяіяііі: диапйодиійет ргоріегеа йсііг) еі тчрігаіі аЬ ео 
8Ш1Ш8 поп м саеіит ѵійегетия еі яоіет, двой Апахаеогая Щ ріііа- 
ѵіі, яегі щ агііпсет яоіія еі саеіі йеит рига еі іпіоета тепіе соіе- 
гстпя Циаіпѵі» аиіепі ргаесейепІіЬия ИЬгія, рго іпрепіі шейіоегі- 
іаіе, йсіешіепт ѵегііаіет, Іатсп ех гііи дітдие іряо еішегс ѵеі 
тахте роіеві. КИШ епіт йтсіа еі яііщиіагія Ша таіеяіая аііий 
ап коште. (Ьяійегаі, диат яоіат іппосепііат: диат яі диія оЬіиІе- 
т йео, яаіія ріе, яаіія геііріояе Іііаѵіі 4). Нотіпея Ітіет періесіа 
шяііііа. сшп 8111І оішпЬиз Йаріііія ас ясеІегіЬия іпдиіпаіі, геііріояоя 
8е риіапі, яі Іешріа еі агая Іюяііагит яапйиіпс сгиеиіаѵегіпі, яі 

йвеНячінітИв. .. іш.ііъыіі тигуд,, точно Тіікъже, накь (Лагіюшіш п Рег- 
» , п сашип, высокимъ считался Оагняіпю. прндававпинся 
лицамъ сенаторскаго сословія- 

) йсіі = сгодіі, съ памекочъ на созданіе перваго человѣка пзі. персти 
) Аііаха."огая (см. выше кь V, 3). 1 

ЧЮ..Г схіегіия чиооие васгійсінш Ъео поп віі ассерііввішпт, аегі Ьаес 
Й іеііі Т “*«!'*•»• Ш,Г1ІЛ“ віішіеопіш, чш вссіегіііня оишііяю соорсгЦ 

агая І1"п,т 8!ШЕиіпе сгаеп‘ввал- 

8* 
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?огов ойогаіі ас ѵеіегів ѵіпі ргоіивіопс іпайеі’ссегті. Уіип еііат 
едсгав Йарея аррагапі еі ехциівііав ериіач, сціаві а1і|вМ іікіе ІіЬа- 
гиѵів ') ой'египі- у иіс^иій авресіи гаг ат, фіЫиЦ орете аиі ойоге 
ргШовшн еві, ій §гаІит евве Йіів виів поп ех аіщиа Йіѵіпііаіів 
гаііопе, (|шіт псвеішіі, вей ех виіз спрійіІиІіЬия іийісапі; пес іпісі- 
Іецііпі, Іеггепіз оріЬив йеит поп іпйі^еге. КІЬІІ епіт Віірішіі, пізі 
іеггат, Іюпадие еі таіа яоііив согрогів вепви еі ѵоіиріаіе регреп- 
Йииі. Нпіия агЪіІгіо иі геІДОпст ропйегапі, віс іоііиз ѵііпс виае 
асіа Йіярппипі: еі цищііаюі ве встеІ а сасіі сопіетріаііоііе аѵегіс- 
гппі веивіигаріе Шшп еаеіезіет согрогі іпапсірал египі, ІіЫйіпіЬия 
Гггпа регтіііипі, Іапирши весит аЫаІигі ѵоіиріаіет, фтт тотеп- 
Ііч отпіЬпв сареге іевііпапі, сит аиітиз тші«Іегіо согрогів, поп 
согрив шіпівіегю агіті иіі Йеізеаі. Іійет тахіпшт Ьоішт ішіісапі 
орев. уи» ві Ьопів агІіЬия авзе<|иі поп роявипі, таіія аввесріиніиг: 
Ггашіапі, гаріипі, зроііапі, іпвісііапіиг, аЫигапі, пііііі йспиріе тойе- 
гаіі аиі реііві ЬаЪепі, йиттойо аиго согивсепі, агцепіо, $тшпі% 
ѵевШтв іиіігеаиі. аѵійівяіто ѵепігі орсв іпуегапі, вііраіі іатіііа- 
гшп 2) ^геріЪіь рсг йітоіпт 8) рерпішп вешрег іпсейапі. 8іс аййісіі 
еі ветепіе» ѵоІирІаІіЬив, ѵіт ѵіцогетдие тспіів ехвіііфиипі, еі 
сит ѵіѵеге вс тахіте риіапі. ай тогіет сопсііаіічвіте ргорегапі. 
МЙВ, вісиі іп весипйо ІіЬго 4) йосштив, саеіі гаііо іп апіто, Іег- 
гае аиіет іп согроге еві. Овд Ьопа пеціерипі апіті еі согрогів 
арреіипі, іп ІепеЬгів ас тогіе ѵегвапіпг ризе вииі Іеггае аіфіе 
согрогів, (цііо ѵііа еі Іитеи Йе саеіо еві: сиіив диопіат ехрегіев 
випі. согрогі яегѵіепйо, іоп^е аЬвітІ аЬ тіеііесіи гегит йіѵішігиіп. 
Еайет тівегов иЬирю саесііав ргетіі: вісиі епіт циі5) віі ѵегив 
Йеич, ііа циі віі ѵетв сиііив, ірпогапі. 

Сар. 2. Мясіапі ірііиг оріпшч ас ріприсв Ьовііав йео, диаві 
евигіейіі; ргоіипйшіі ѵіпа, Іатдиаіп віііспіі: ассспйипі Іитіпа ѵеіиі 
іп ІепеЬгів арепіі. Уиойві виврісагі аиі регсіреге апіто роввепі, 
риан віпі Ьопа Ша саеіевііа, диогит тарпііийіпет, Іеггепо айіпіс 
согроге оЬѵоІиІі, вепеи сареге пои рпввитив, іат вс сит Ьія оійсіів 
іпапіЬив Яиіііввітов евве со^повсат. Ѵеі ві саеіейе іитеп, фшй 
йісіптв воіет, сопіетріагі ѵеііпі, іат вепііепі, (Ши поп тйіуеаі 
Іисегпія еогиш Йеив, диі ірве іп ивит Ьотіпі4 іат оіагат, Іаиі сап- 
йійат іисет йейіі. Еі Іатеп сит іп Іаш рагѵо сігспіо, диі ргор- 
Іег Іопріприііаіет поп атрііив, < і и а т Ііиіпапі сарііів ѵійеіиг ЬаЬеге 
тепвигат, іапішп віі і'иірогів, иі етп іпойаііат Іптіпшп асіев пои 
(цісііі сопіпеѵі еі ві рапЫрег іпіеийегів, ЬеЬе1аіо.в оспіов саііро ас 
ІепеЬгае сиивсцшніпг: дшй Іапйеиі іитіпів, дпій сіагііаіів арий 

*і НЪаІигін к1- іііін = “іиЧИтчв. 
2) і&шіііапііп =■ йогѵогіші- 
3) 8с. а йсгѵіѵ. лиі, ч ша"ірІгя1:и5 е**спІ. а ІісТогНіи^ (-- зитіпоѵегс). 

въ гд. 12. 
в) = чігіч. 

ф8ит сіеит, рспез диет пиііа пох еек, еззе агЬНгетиг? і^иі Иане 
[рзат Іпсет яіс тосіегаіи? езі. иі пе^ие пітіо Лііё'оге, педпе саіогг 
ѵеііетепіі посогеі. апітапііЪиз. іапіитдив іяіагиш гегит скчШ еі. 
(ціатит аиі тогЫіа согрога раіі ровзепі. аиі іги^ит шаіигііаз 
ргіяіиіагеі. Хит і^ііиг теті? зиае сотііоз риіашію езі, ^пі аисіогі 
еі гіаіогі Інтііііз саікісіагит ас сегагит Іитеп оЙ'ег! рго типеге? 
Аііші ѵего іііс а поЪіз ехі^іі Іитеп, еі ^шЧ1е111 поп йітісіит, зесі, 
иі аіі роёіа І^ішіит аігріе сіагит, тепііз зсііісеі, ргоріег ^ио<1 
а ройіІ8 ішпепраіиг, ^ио(1 ехЫЬеге поп роіезі. пізі ()иі (Іеит 
а^поѵегіі. Шогиіп аиіет <ІІі, ^та Іеггепі зипі, е&епі ІитіпіЪие, пе 
іп іепеѣгіз зіпі: ^^югит сиііогез, «цііа саеіе^іе пііііі еаріипі, еііат 
геіі^іопез, ^иіЬи8 (Іезегѵіипі. агі Іеггат геѵосапі. Іп еа епіт Іитте 
о риз еві, пиіа іаііо еіиз еі паіига ІепеЬгоза езі. Иадие (іііч поп 
еаеіезіет зепзит, 8ес1 Ьитаішіп роііиз аіігіітипі, іс1ео^ие іШя пе- 
севвагіа еі #га1а сге<1ипІ оззе, пиае лоЫз: пиіЬнз аиі евигіепІіЬив 
ориз еві сіЪо, аиі зіІіеиІіЬиз роіи, аиі ѵезіе аІ^епШтв, аиі сит зоі 
ііесезвегіі, Іиітпе, иі ѵісісге ровзітиз. Киіііз іі*і1иг ех геііиз Іат 
ргоЪагі еі ініеііе^і роіезі, йеов ізіоз, сит аііпиаіідо ѵіхегіпі. тог- 
Іиоз евве, пиат ех ірзо гііи, пиі е$1 1о1іі8 е Іегга. (^иісі епіт сае- 
1ез1і8 іп зе Ьопі роіеві ІіаЬегс ресікіит зап§иІ8 ейизиз, пио агав 
іпфііпапі? Мзі Іогіе (Іеоз ехізіітапі ео ѵезсі, пиоіі Іютіпез азрег- 
паПІиг й11іп§еге. Еі пиізг]иіз іПіз Ьапс за^іпат 2) ргаезіііегіі, еріат- 
ѵів іііе ^газзаіог, а<1иІіег, ѵепейсиз, раггіеігіа зіі, Ъеаіиз ас і'еііх 
егіі. Нипс сіііі^ипі, Іптс Іпеіііиг, Ьш'с отпіа, пиае оріаѵегіі, ргае- 
зіапі. Мегііо сгуо Ретив3) Ьиіиз тойі зирсгеііііонез зно тоге 
<1егЫе1: 

^иа іи, іііпііігг, тогсейс сіеогит 
Етегіз аигіеиіаз 4)? риітопе еі ІасііЬиз иіісііз *)? 

ЗепііеЪаІ ѵійеііееі, поп сагпе орив евзе ай ріасапйат еаеіезіет 
таіезіаіет, зей теше вапсіа, еі іизіо апіто, еі рееіоге, иі ірве 
аіі, пиой паіигаіі зіі Ьопезіаіе «епеговит 6). Наес еві геіі^іо сае- 
Іезііз, поп діше сопвіаі ех геЬив соггирііз, зей пиае ѵігіиііЬиз аиіті, 
^иі огііиг е саеіо: іііс ѵегив езі сиііив. іп иио тепз соіепііз ве 
ір8ат йео іттаспіаіат ѵісіітат вівііі. Ій аиіет ірзит ииотойо 
сопвепиепйит, ииотойо ргаезіапйит зіі, йосеЪі! Ьпіик ІіЬгі Йіври- 
іаііо. N11111 епіт іат ргаесіагит Ьотіпіпие соиѵепіепз роіеві евве, 

*) ІАісгеііи= V, 281. 
-) яа§іпа употреблено адѣеь не безъ презрѣнія. 
*) А. І’сгріир Ріассиа, изъ Ѵоіаіеггае, 34—в2, оставилъ шесть сатиръ. См. 

Благовѣщенскій. Сатиры Персія, Сиб. 1873. Мѣсто, приводимое Лактанціемъ, 
взято изъ 2 сат., ст. 29. 

4) ешеге аигіеиіаз йеогиш == подкупать слухъ ( благоволеніе) боговъ. 
Б) Іасіез, потроха, внутренности жертвенныхъ животныхъ, обкладывавшіяся 

же[юиъ (иисіае) и сожигавіпінсл иа ;кертвеншікѣ. 
®) Регв. 2. 73: Сотрозііига іиз 1ав4ие аіііпю запсіовчие гесеззиз Мепііз еі 

іпсосіит ^епегизо рстііы поиезіо- 



'’Т-"68 а<11 Ыіііат,- АР“Й Сісегопет СаШІив і„ Ног- 
ЮЧ8Ю ) ріпіоаоріиат геЬив отпіЪив ргаоГегегш, таііе че йісіі ѵі і 
итт, рагѵит Йе оЙЙеіо ІІЬеІІит, Чиат 1опёат огаНспет рго веЙЬ 
Ш8° Іютте СогайеС Циае вепі піш поп иііПпе Сатіі, Чиі ІІІий 
СогПі58е поп йші , вей Сісегоіш ой ршапйа, чиі всгірвіі. Сгейо, ці 
І1 поя, «1108 йе 0ЙС118 ) егаі зспріпгпв, соттепйагеі: іи пиіЬиз 
іраі- ЩЩІ е.чбе іевШиг т отпі рЫІшюрЫа теііив еі Ггисіиовіик 
Ч-шт ргаосеріа ѵііае Йаге. Оиойчі Ьос ІІ1І іасііші, ч„іЬив поп ы 
ѵегі аа сори*, дпапіо таёів по8 бсеи йеЬети.ч, цпі а йео егшйЦ 
еі іііиттліі рочвитив ѵега ргаесіреге? Хес Іап.еп зіс йоссЫтив 
иі чиакі рпта ѵігіиііз еіешепіа ігайатив, чиой скі тйтішп ей 
іагачиат йосепйит шеерегітив сит, Чт арий Шок іат регі'есіів 
евве ѵійеаіиг. Мап, пІіЪив епіт ргаеееріія еогпт, Чиае воіепі ай 
ргоЬіШет іесіе йаге, і«по*а № чирегчігиетич' ай регіісіспйа 
сопашптаойатчие іичіііаш, Чиат поп іепепі. Еа ѵего, оиае ров- 
8иш сит Шіч «ве соттипіа, ргаеіегтіііат. пе чиій аЬ іів ѵМеаг 
тиіцагі фіогит еггоге8 соагциеге аічііе арегіге Йесгсѵегіт. 

Оар. і. ііиае випі ѵіае, рег чиав Іттапат ѵііат ргоегейі пе- 
се88е С8І: іта, чиае т саеіит іегаі. аііега, чиае ай іпісгов йергі- 
таі; (|иа8 еі роеіае т сагтіпіЪив, еі рЫІоюрЫ іп йкриІайоіШпм 
8Ш8 іпйихепті. ЕІ сршіет рМоворЫ аііегат ѵігіиіит ечве ѵоіие- 
ипі, аііегат ѵііюгшп: еатчпе, чиае ві| азв^тіа ѵігіиііЫів, ргіто 

айііи евве агйпат еі сопіглй'озат; іп цпа 8І чііів, йіШспІІаІ;: вире- 
гаіа т виттит ешв еѵавегіі, ЬаЬеге епп. йе сеіего ‘) ріапит ііег 
ІпсіЙит атоепшпчие сатршп. еі отпеч ІаЬогит виогиш сареге 
гисіив пЬеіез аІЧие іисипйов. Оиш аиіет ргіті айііив йійіеиПав 
йеі піепі, еов іп Шат ѵііюгит ѵіат ІаЬі аічие Йеііесіеге, ччае 
рітіо трезви віі <|чш атоепа тпііочие ІгШог, йеіпйе сит .и 
еат раиіо иііегтз ргосеввеппі, атоепііаіів еіив зресіет герепіе 

пМпоіп ,№йЙйьШІет Ѵ1а“ ІЯ’весірПет, пипс 8ахів ачрегат, пипс 
оЬйисІат вспІіЬив пипс ригйіІіЬиб іпісгсіват, ѵеі ІоггепШив гарі- 
Йат, иі ІаЬогаге, Ьаегеге, ІаЫ, саііеге 8ІІ песечве. Опае оптіа ео 
ргоіепшіиг, иі аррагеаі, іп ѵігіиііЪив са]ііопйів ІаЬогеч еввс тахі- 

Ьч8’ѵп|1ипІяГ*реРІ18ча11‘еІП тахі,т08 ('гиг1ир <* ЗоИйа» аічие іпсоггир- 
I 'ОІирІаІе-,. ѵіііа ѵего чиіЬиейат йеііпітепіів паІигаЕЬив Шаге 
аттов Ьоттши еі іпапіиш іисипйііаіит вресіе саріов, ай асегЬач 

яагьга ляи “гЬЗ 

Ц— не 

’і І ава *■ III, сохранившіяся ,онЫнѣ. 
) <іе сеіего, во временномъ значеніи. 
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пші, ѵеі пиае яіііі, ѵеі <]ііій еав тегсейіз а сіео тапеаі]), ({иой 
поя Ііія (ІиоЬив ІіЪгіз ЛосеЪітий. Ні ѵего, ^иіа І^погаЪапІ аиі сЗиЬі- 
ІаЬапІ апітак Ііотітіт іштогЫея ея§е, еі ѵігіпіея еі ѵіііа Іеггепіе 
ІіопогіЬия аиі роенія аебіітаѵегппі. Отпія ег^о Ііаее (1е сІиаЬия ѵіія 
<1].яриіаІіо ай Іги^аіііаіет ас Іихигіат ярссіаі. Т)ісітІ епіт Ьита- 
пае ѵііае сигяиш \ Іііегае еяяе яітііет, с]ио(1 ііпивдиік(}ис Ііотітіт, 
снш ргітае асіоіеясепііае Іітеп аііі^егіі еі іп сит Іосит ѵепегіі, 
рагіея пЫ яе ѵіа ііікііі іп атЪая а), Ііаегеаі пиІаЬшіЙия ас певсіаі* 
іп ^иат яе рагіет роііпя іпсііпеі. 8і Йисет пасіия Іиегіі, с]ііі йігі- 
«аі асі теііога ІііііЬаиіет. Іюс еяі, $і аиі рШояорЫат сіісііеегіі, 
аиі еіі^иеиітт. аиі аіідиій Ьопеяіае агіія 8), ^ио еѵагіаі ай Ьопат 
іги^ет, ^иос1 йегі чіпе Іаіюге тахіто поп роіеяі, Ііопеяіат ас 
соріояат ѵііат йізриіапі регасіигит: чі ѵего (Іоеіогеш Іги^аіііаіія 
поп іпѵепегіі, іп яіпіяігат ѵіат, ^иае теІіогІБ зресіет тепііаіиг, 
іпсісіеге, ігі еяі йеяісііае, іпегііае, Іихигіае яе Ігайеге; уиае яиаѵіа 
срііЛеіч ѵісіепіиг ай Іетри.ч ѵега Ъопа і^погапіі, рояі аиіет, атізяа 
отпі йі^пііаіе ас ге іатШагі, іп опшіЬщ іпіяегіія ііліотііііа^ие 
уісіипіт. Ай согрив ег§о еі ай Ііапс ѵііат, диат іп Іегга йисітив, 
ііпея ватт ѵіагит геіиіегипі. Роеіае Іогіаязе іпеііия, (ріі іюс Ы- 
ѵіит арий іпіегоя еяее ѵоіпегипі: вей іп ео іаПипіиг. ди ой еав ѵіав 
тогіиія ргоровиегіті. 111пдие ег^о ѵеге, вей Іатеп иігідие поп 
гесіе: диіа орогіиіі. ѵіав ірвав ай ѵііат, йпев еагтп ай тогіет 
геіеггі. N08 і§ііііг теііив еі ѵегіив, диі сіиав івіав ѵіаз сасіі еі іпіе- 
тгит евве йісітив, диіа іивіів іітпогіаіііав, іпіияіів роепа аеіегпа 
ргоровііа езі. і^иотойо аиіет Ііае ѵіае ѵеі іп саеішп Іоііапі, ѵеі 
ай іпіегпа ргаесірііепі. ехріісаѣо арегіатдис, диае зіпі ѵігіиіез, 
диаз рЫІояорШ пезсіегипі: Ітп еатт (ріае зіпі ргастіп, зітиі 
еііат диае зіпі ѵіііа диаеѵе еогшп зирріісіа, топзІгаЬо. Кат іог- 
Іаззе аіідціз ехзресіеі, иі верагаііт йе ѵііііз ас ѵіПнІіЬив Йісат, 
сит Йо Ію по аиі таіо йівяегепііЬиз поЪіз. еііат диой езі сопіга- 
гіиіп ровзіі іпіеііе^і. 8іѵе епіт ѵігіиіез іпзегаз, ѵіііа зиа зропіе 
йесейепі, яіѵе ѵіііа ехішаз, ѵігшіея цііго зиЬіЬнпІ. 8іс Ъопогит ас 
таіогит сопвіііиіа паіига еві, иі ве іпѵісет зет рег орриішепі, 
зетрег ехреііапі: На ЙІ, иі педие ѵіііа йеігаііі зіпе ѵігіиііішз роз- 
зіпі, пес ѵігіиіез іпвегі зіпе Йеігасііопе ѵіііогит. Ная і^ііиг ѵіа8 
іоп^е а 1 ііег іпсіисітиз. диат іпйисі а рЫІозорЬів яоіепі: ргітит, 
диой и ігі дне ргаерозііит еззе йісітив йисет, иігитдие іттогіа- 
Іет; вей аііегит Ьопогаіит, диі ѵігІиШтз ас Ъопіз ргаезіі, аііе- 
іит йатпаіит, диі ѵііііз ас таіія. І11і аиіет іи йехіегіоге Іапіит 
ѵіа йисет ропипі, педие ипит, педие регреіиит; зідиійет днет- 
ІіЪеІ йосіогет Ъопае агііз іпйиеипі. диі а йеяійіа гелюсеі Іютіпея, 

*) таштн здѣсь ігавзіііѵе. 
} Л ег;?. Аеп. 6. 540: Ыс 1оои$ езЬ, рагіез иЫ ее ѵіа йпйіі іп апіЬаз. 
' аПез іюпеьіпе, оріітае, іп^етіне, Ьішіапае, наѵкп вообще, въ противо- 

иоложность ремесламъ. 
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еі Іги^і еч8е Досеаі. ЯеД педие іп^гсйі Іасіипі іп еат ѵіапі, піяі 
риегоя еі аДоІезсепІез; ѵіДсІісеІ диоД агіез Діясапіиг іп кіч аеіаіі- 
Ъиз. N05 аиіет отпі« яехия. еі ^епегіз, еі аеіаііз іи кос саеіезіе 
ііег іпДіісітиз, диіа Деиз, диі еіиз ѵіае сІих езі, ігатогіаіііаіет пиШ 
Ьптіпі паіо пе^аі. Коппа диодие ірзагит ѵіагит поп ііа езі, иі 
ПН риіаѵепті. (^иіД еиіт ориз езі У Іііега іп гекив сопігагііз 
аідие Діѵегзів? Вей аііега Ша теііог еопѵегза езі аД яоііе огіит. 
аііега Ша Деіегіог ай оссазит, диопіат диі ѵегііаіет ас іиэііііат 
зедиііиг. ія. ассеріо іттогіаіііаііе ргаетіо, регсппі Іисе роііеіиг: 
диі аиіет ак іііо таіо Дисе Шесіиз ргаеіиіегіі ѵіііа ѵігіиіікиз, теп- 
Дасіит ѵегііаіі, песеззе еяі аД оссазит сі іепскгаз Дсіегаіиг. Ое- 
зсгікат щііиг иігатдие еі еагшп ргоргіеіаіе» Ьакііиздпе тоняігако. 

Сар. 4. Спа еяі ііадие ѵігіиіія ас Ьопогит ѵіа, диае Іегі, поп 
іп Еіузіоз сатроз, иі роёіае Іодиипіиг. зеД аД ірзат шипДі агсоіп *). 

Аі Іаеѵа таіогит 2) 
Ехегсеі рсепаз еі аД ітаріа Тагіага шііііі. 

Еяі еиіт егітіііаіогіз 8) ііііив, диі, ргаѵіз геіі&іопікия іпзіііиііз, аѵег- 
Ііі Ііотіпеб аЬ Итоге саеіеяіі еі іп ѵіаш регйіііопія іпДисіІ. Сиіиз 
ѵіае зресіез еі Д^ига зіе езі сотрозііа іп аяресіи, иі ріала еі ра- 
Іепз, еі отпі §епеге Йогит аЦие Иисіішт ДсІееІакіИз езяе ѵіДеа- 
Іиг. Іп еа епіт розиіі Дсиз отпіа, диае рго Ьопіз какепіиг іп Іегга; 
ориіепііат Дісо, Ііопогет, диіеіет, ѵоіиріаіет, Шесекгаз отпез: 
веб сит кія рагііег іпішііііат, егибеіііаіет, зирегкіат, регйДіаіп. 
Іікібіпет, сирісіііаіет, Дізсогбіат, і^погапііат, тепДасіит, зіиііі- 
Ііаш, сеіегадие ѵіііа. Ехііие аиіет Ьиіив ѵіае Іаіів езі. Сит ѵеп- 
Іит іиегіі аД ехігетит, иіиіе іат ге^геДі пои Ііссі, сит отпі виа 
риІскгіІпДіпе Іат §иЫ1о ргаесіДіІиг 4), иі поп апіе диіз Паи Дет 
рговрісеге роввіі, диат ргаесірііаіиз іп аІІіІиДіпет ргоІипДат саДаІ. 
(^тздшз еиіт. ргаезепііит Ьопогит зрееіе саріиз еі іп Ьів еопзе- 
диепДів ас ІшепДіз оссираіиз, поп ргаеѵійегіі еа, диае розі тог- 
Іет весиіига 8ипІ, 8едие а Део аѵегіегіі, іе ѵего аД іпіегоя Деіес- 
Іи8, іп аеіегпат ДатпакНиг роепат. Ѵіа ѵего Ша саеіезііз Діі’йсі- 
Ііз еі сііѵоза ргорозііа езі, ѵеі зріпіз ЬоггепІіЪиз аярега, ѵеі захІ8 
ехзіапіікиз 5) ітресіііа, иі сит витто ІаЬоге ас рейит Ігііи сит- 
дие таи,па саДепДі зоШсіІийіпе зіі сиідие §гаДіепДит. Іп кас ро- 
зиіі6) іиэііііат, Іетрегапііат, раііепііат, ГДет, сазіііаіет, акзіі- 
пепііат, сопсогДіат, зсіепііат, ѵегііаіет, варіепііат сеіегаздие 
ѵігіиіев; веД зітиі сшп Ыв раирегіаіет, і^потіпіат, ІаЬогет, До- 
Іогет, атагііибіпез отпев, (^иіздшз епіт зрет виат роггехегіі 

*) тшпіі агх = саеіит. 
в) Уег". Аеп. 6, 542. 
8) сгітіпаіог — Ь’ЛѴХог. 
4) ргаесЫйиг—субъектъ: ѵіа. 
5І — ргошшепІіЪиа. 
•) а<*. Беи1-. 

Іоп^іив еі шеііога іпаіиегіі, сагеЬіі кія ісітае копія, иі ехреДііиз 
ас Іеѵіз Діійсиііаіепі ѵіае яирегеі. Хсс епіт роіеяі, диі че аррагаіи 
ге^іо сігситДеДегіі аиі Діѵііш опегаѵогіі, ап^цчіілз іііая ѵеі іп^геДі. 
ѵеі Іепеге. ІІлДе іпіеііо^ііиг, іДсігсо таііз еі іпіияііз іасіііиз рго- 
ѵепіге диае спріапі, диіа ргопа еі Десііѵіз еяі еогит ѵіа: копія 
аиіет. диае оріепі, Діі'йсііе2) ргосеДеге, диіа ДіГйсііі еі агДію Ш- 
пеге ^гаДіипІиг. Іияіия егуо, диош’ат Дигит аярегитдие ііег іп^гез- 
8и8 езі, сопіетріиі, Дегізиі, оДіо яіі песеязе езі. Отпез епіт, (^иоя 
сиріДіІая аиі ѵоіиріаз ргаесірііея Ігаіііі, іііѵіДспІ еі, диі ѵігіиіет 
сареге роіиіі; еі іпідие Іегипі. і(1 Ііаксге аіідиет, диоД іраі поп 
ЬаЪспІ. Егіі ііадис раирег, кшпіііч, і«*покі1іч. викіесіиз ішигіае. еі 
Іатеп отпіа, диае атага яипі, })ег1егепя: еі ?і раііепііат іи^ет 
аД яшптиш Шит ^гшіиш Іі нет дне регДихегіІ, Дакііиг еі еогопа 
ѵігіиіія, еіа Део [)го іакогікич. диоя іп ѵііа ргоріег іизііііат рег- 
іиііі, іттогіаіііаіе Доіткііиг. Ыае зит ѵіае. диаз Деия Іштапас 
ѵііае аязі^паѵіі; іи діііЬия зіп^иііз 3) еі копа озіежііі еі таіа, зеД 
огДіпе ргаерояіего аідие сопѵегзо. Іп ипа епіт іиопзігаѵіі Іетро- 
гака ргіиз таіа сит аеіегпіз копія, диі езі огДо теііог: іп аііега, 
Іетрогаііа ргіиз копа сит аеіегпіз таій, диі езі огДо Деіегіог; иі 
диіситдие ргаезеііііа таіа сит іпзШіа Деіедсгіі, тіога еі сег- 
Ііога сопзедпаіиг копа, диат Іиегипі іііа, диае зргеѵіі: диіздиіз 
аиіет ргаезеііііа копа ргаерозиегіі іизііііае, іи таіога еі Іоп^іога 
іпсіДаІ таіа, диат іиегіші іііа, диае Іи^іі. Наес епіт ѵііа согро- 
гаііз, диіа кгеѵіз езі, ІДсігсо еі таіа еіиз еі копа кгеѵіа зіпі пе- 
сеззе езі: іііа ѵего зрігііаііз, диае киіс Іеггепае сопігагіа езі, дио- 
піат зетрііегпа еяі, іДсігсо еі копа еіиз сі таіа зетрііегпа випі. 
Па ЙІ, иі еі копія кгеѵікив таіа аеіегпа, еі таііз кгеѵікиз копа 
аеіегпа зиссеДапІ. Падие сит зітиі ргорозііа зіпі котіпі копа еі 
таіа. сопзШегаге ітитдиетдие зесит Десеі, диапіо заііиз зіі, рег- 
реіиія копія таіа кгеѵіа репяаге, диат рго кгеѵікиз еі саДисіз ко- 
піз таіа регреіиа яизііпеге. Кат зіеиі іп кос зесиіо, сит езі рго- 
розііиіп сит козіе сегіатеіі, ргіи.з ІакогапДит е8І, иі зіз розіто- 
Дит іп оііо, езигіепДит, зіІіепДит, аезіиз, Ігі^ога регІегепДа, кипіі 
диіезсепДит, ѵі^ііатішп, регісІіІапДит езі, иі заіѵіз рі^погікиз4), 
еі Дото, еі ге Іатіііагі, еі отт’Ъиз расіз ас ѵісіогіае Ьопіз регігиі 
роз8І8: зіп аиіет ргаезепз оііиш таіиегіз, диат ІаЬогет. таіит Іікі 
тахітит Іасіаз песеззе еяі: ргаеоссиракіі епіт аДѵегзагіиз поп 
гезізіепіет, ѵазіакипіиг а§гі, Дігіріеіиг Дотиз, іп ргаеДат ихог ас 
Іікегі ѵепіепі, ірзе іпіегйсіеге аиі саріеге: диае отпіа пе ассіДапІ, 
ргаезепз соттоДит ДіЙегепДшп езі, иі таіиз Іоппіиздие рагіаіиг: 
«іс іп отпі кас ѵііа, диіа покіз аДѵегзагіит Деия гезегѵаѵіі, иі 

‘1 — ргосесіеге. 
я) = сіііЙсикег. 
*) = іп чпаНЪеС Ііагпш йиагши ѵіагит. 
*) рі^пога ИЬегІ. 
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ро**енш5 сареі'і- ѵігіиіоіп, тшИепйа ей ргаеяепч ѵоічріак, по І108ІІ8 
орргішаі: ѵі;'і1аіійипі, аШіопев ') а^ешіае, тШІягея е.ѵреЙШопвв 
оЪеипйае, (ипйепйив ай цЩтшп стог. отпіа йопщие ашкга еі цга- 
ѵіа раііопіег 1'егепйа, еи (ціійеш рготріііщ, сршй ппЫя ітрегаіог2) 
пойірг йен? ргаошіа рго ІаЬогіЬия аеіогпа сопяіііиіі. Еі опт іц Ьас 
Іеггепа тіііііа Іапіит Ьоітпея ІаЬогіз ехкіигіапі, иі еа віЬі рагіапі, 
ерше роьзппі еойет шойо регіге, і]ію рагіа &иЬІ: сепе поЫв пиі- 
1ш ІаЪпг ей, геспяапйиз. дпіЬпв ій аечіііпіиг, (рюй пиііо шойо ро8- 
8ІІ апііііі. Ѵоіиіі опіш Йеик, цп! Ьотшеа ай Ьапс тіііііат репиіі, 
ехрейііоз іп асіе зіаге, оі іпіепіія асгіііт апітія, ай ітіів Ііовііз 
іівійіав ѵе] арегіов ііпроіив ѵі§іІаге; циі поз, вісиі реі ііі еі ехегсі- 
іаіі йисез воіепі ѵагш апіЪііч саріаі, рго спіивцис паіпга еі іпо- 
гіЬііз заоѵіепз. АШв епіт сирійііпіеш ішаііаійіет іттііііі, иі орі- 
іпш виік, Іаішріат сотрейіііиз Шірац*, а ѵіа ѵегііаіік вхсщіаі; 
аііоа тйатшаі ігае зіітиНз, иі ай посепйит роііив іпіепіоз, а йеі 
сопіетріаііопе йеіогчітаі; аііоб іттойегаііз ііЫйіпііше іттегціі, 
иі- ѵоіиріаіі еі согрогі зегѵіепіез, ай ѵігіиіоіп геврісеге поп рой- 
віпі; аіііз ѵего іпзрігаі іпѵійіат, иі зиіз ірзі іогтепііз оссираіі, 
пііііі соеііепі аііий, пійі еогшп, чио« ойегіпі, Місііаіет. А1І08 іпііаі 
ятіііішпіііщ;: іі зипі, іціі ай ^егепйой тарівігаіиз отпет ѵііае 8иае 
орег»т (игатцие сопѵегіипі, иі Га8іо8 зірпепі еі аппіз потеп ітро- 
папі чиоптйат сирійііав іепйіі аіііиз. поп иі ргоѵіпсіаз іетро- 
гаіі ріайіо герапі, :ей иі іпйпііа сі регреіча роіезіаіо йотіпоз 8е 
йісі ѵеііпі ипіѵегзі репегіз Ьитапі. (,Ні08 аиіет ріоз ѵкіегіі, ѵапіз 
ітріісаі геІі^іопіЬнз, иі ітріоб Йсіаі. Ііа ѵего. 4111 йаріепііаш чиае- 
гипі, ріііІозорЬіат іп осиіой ітріпріі, иі зресіе 1чсі8 ехсассеі, пе 
Чиів сотргеііешіаі а< іепеаі ѵегііаіет. 8іс ЬоттіЬіш оЬзігихіі айі- 
іиз отпев, еі оЪзсрбіі ѵіа§, риЫісіз Іаеіиз еггогіЬиз: фіоя иі йізси- 
гегр ройяепшв іргатчие аисіѳгет шаіогшп ѵіпсеге, іііитіпаѵіі П08 
йішя еі агтаѵіі ѵега саеіевіічие ѵігіиіе Йе гціа пипс пііііі Йіввегеп- 
йит е8і. 

Сар. 5. Вей ргіизциат зіприіаз ѵігіиіез ехропеге іпсіріагп. Йе- 
іегшіпапйа езі іряа ѵігіиз. еріат поп гесіс рііііоворіи йеВпіегипі, 
Чпій е88еі, аиі іп ірііішз геЬіі8, опій орегій, (рий ЬаЬеаі оіёсіі. N0- 
теп ііачие зо!пт гоііпиегшіі, ѵіт ѵего, еі гаііопет, еі ей'есіит 
рргйійегипі. (^иаоситчие аиіет іп йеііпіпопепі ѵіЛиііі зоіепі йі- 
сеге, раисій ѵегкіЬиз соіііріі еі епаггаі Ьисіііиз і), чиов таіо очиі- 
Йгт ропеге. пе, йит тиііогит зепіепііаз геі'сШі, чіт Іопріог, чиат 
песеззе езі. 

^ БІаііопев въ см. карауловъ. 
3) ітрегаіог, въ военномъ значеніи. 
3) БІ^паге І35І08, потому что высшіе магистраты, особенно консулы, запи¬ 

сывались въ особые списки (іа$1і сопзиіагез) и именами консуловъ отмѣчались 
года (ашіів потеп ітропеге). 

*) есі. Ь. Мйііег р. 132. 

\ ігіпб, АІЪіпе, езі ргеіішп регяоіѵеге ѵегит 
^иІ5I іп ѵегватиг, циіз ѵіѵітп* геЪи’ роіевче х): 
Ѵігіиз езі, Ьотіпі зсігі 2) ^^10 гіиаедие аЪеаі гев. 
Ѵігіив. зсігі, Ііотіпі гееіит, иШе, опій 8іі Ьопевіит; 
Циае Ьопа, діше та Іа ііет, сщМ ішііііе, іигре, іпЬопебіит: 
Ѵігіиз, диаегепііас ііпеш гс 8) всіге тогіипщие: 
Ѵігіиз, гііѵііііз ргеііит рсг8о1ѵеге ро^че: 
Ѵігіиз, Ш (іаге, диосі ге ірза (ІрЬеіиг. Іюпогі: 
Нозіот свес аЦие іпітіеит Ьошіпит тогшперіе таіогит, 
Сопіга сіе^еіійогет Іютіітт тогитцие Ьопогшп, 
Ноя тацпі і'асеге, Ііів Ъеие ѵоііе, Ыз ѵіѵеге атіеит: 
Соттосіа ргаеіегеа раігіаі *) ргіта риіаге, 
І)еіпсІе рагепіит. іегііа іат розіютаеріе позіга. 

АЬ ІІ8 йейпіііоиіЬпз, ^иаз роёіа Ьгеѵііег сотргеііепсііі, М. Тиі- 
Ііия тгахіі оШсіа ѵіѵегміі, Рапаеіітп 8іоісит5; яссиіиз, еадие ігі- 
Ьиз ѵоІшпіш'Ьия іпсіизіі. Наес аиіет еріат іаіза зіпі, тох ѵісІеЬі- 
пгаз, иі аррагеаі, чиапіит іи поз сіі^таііо сііѵіпаП) сопіиіегіі, сріас 
поЬіз арегиіі ѵегііаіет. Ѵігітет езке (Ііхіі. зсігс, (}шй 8іі Ьопит 
еі таіпт; (]иі(І іигре, (|ііі(1 Ьопевіит; ^иісі иіііе, сціісі шіішз. Вге- 
ѵіив ^асеге роіиіі, зі іапіит Ьопит аг таіши Йісегеі, диіа піЬі] 
роіезі евве иіііе ѵеі Іюпезіит, диосі поп і<3ет Ьопит §іі; піЬіІ іп- 
иіііе ас іигре. сцюсі поп ійет таіит. ^иой еі рЬіІоворЬів ѵійеіиг 
еі ісіет Сісего іп іегііо зиргасіісіі орегіз ІіЬго 7) овіепйіі. Ѵепип 
зсіепііа поп роіеяі евве ѵігіив. циіа поп еві іпіиз іп поЬІ8, 8ей ад 
поз ехігтвесия ѵепіі. ^1Ю(1 аиіет ігапяіге аЬ аііего ад аііегит 
роіезг, ѵіпиз поп езі, (]иіа ѵігіиз зиа сищие езі. 8сіепііа і^ііиг 
аііепі Ьеііейсіі езі, циіа р08ііа езі іп аидіепдо; ѵігіиз іоіа позіга 
езі, диіа розііа езі іп ѵоіипіаіе &сіепді Ьопа. Вісиі ег^о іп іііпеге 
сеІеЬгапдо а) піЫІ ргодезі ѵіат поззе, пІ8І сопаіиз ас ѵігез зирре- 
іапі атЬиІапді, ііа ѵего зсіепііа пііііі ргодезі, зі ѵігіив ргоргіа 
дейсіаі. Хат Геге еііат іі, диі рессапі, еі8і поп регіесіе, іатеп 
диід зіі Ьотіпі еі таіит зепііипі, еі диоііепз аіідиід ітргоЬе іа- 
сіипі, рессаге зе зсіипі, еі ідео ееіаге пііипіиг. 8ед сит еоз Ьопі 
еі таіі паіига поп іаііаі. сирідііаіе таіа ѵіпсипіиг, иі рессепі, 
диіа дее8і Шія ѵігіиз, ід езі сирідііаз гесіа еі Ьопезіа іасіепді. Ех 
Іюс і^ііиг а]>рагеі, аііид е88е зсіепііаіп Ьопі таіісіие, аііид ѵігіиіет, 

!) роіе&ве = роіів еБее, ро$ве. 
2) бсігі = всігеі = ееіге. 
3) гё = геі. 
*) раігіаі — раігіпе. 
*) Рапасііиз, Родосецъ, ок. 150 г. до Р. X., одинъ ивъ знаменитѣйшихъ пре¬ 

подавателей философіи въ Римѣ. 
®) <.1і&паііо (Ііѵіпа = сііѵіпа егаііа. 
*) »1е оіСс. 1. 111. с. 3- 
8) ііег сеІеЬгаге — і'гечиеиіаге еі ѵеіосііег іге. 
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диіа роіезі еззе ксіепііа зіпе ѵігіиіе, зісиі іп ріигігаіз рЬіІоворЬо- 
гиш Іиіі. Іп дно, диопіат гесіе ай сиірага регііпеі поп іесіззе, 
диае ясіегіз, гесіе ѵоіипіаз ргаѵа еі ѵіііози.з апітиз, диет і&погаііо 
ехсизагс поп роіезі, рипіеіиг. Ег#о зісиі ѵігіиз поп езі Ьопит ас 
шаіит зсіге, ііа ѵігіиз езі Ъопшп іасеге, птіит поп і'асего. Еі 
іагпеп зсіепііа зіс сит ѵігіиіе еопіипсіа езі, иі всіепііа ргаесейаі 
ѵігіиіет, ѵігіиз зедиаіиг зсіепііат, ди іа пііііі ргойезі со^піііо, пізі 
еі асііо зиЬзедиаіиг. Ногаііия х) йіііиг раіііо іпеііиз: 

Ѵігіиз езі, ѵіііит Іи^сге еі заріепііа ргіта. 

Вей іперіе, диой сат сопігагіо іегтіпаѵіі, и г, зі Йісегеі: Вопит езі, 
диой таіит поп езі. Сит сшт сіиісі зіі ѵігіиз, пезсіо, не ѵШшп 
диійеіп диій віі, зсіо. ІТіпішдие і^ііиг йейпіііопе, диіа па- 
іига геі іаіія езі, иі иіпітдие аиі іпіеііе&і, аиі поп тіеПе^і віі 
песеззе. Ѵегпт поз іасіатиз, диой іііс йеЪиіІ. Ѵігіиз езі, ігат соЬі- 
Ъеге, сирійііаіет 2) сотрозсеге, ІіЬісІіпет геігепаге; і(1 еяі епіт, 
ѵіііит і'и»еге. Хат Іоге отпіа. диае йипі іпіизіе аідис ітргоЬе, 
аЬ Ьіз огіипіиг айёсІіЪиз. 8і епіт еоттоііошз Ьиіиз, ([пае іга йісі- 
іиг, ітреіиз геіишіаіиг, отпез Іютіпит сопіепііопез таіае воріеп- 
Іиг; пето іпзійіаЪііиг, пето ргозіііеі ай поеепйит. Пет зі сирійі- 
іаз іетрегеіиг, пето іегга тагідие &газзаЬііиг 8), пето ехегсііит 
йисеі, и! гаріаі еі ѵазіеі аііепа. Нет зі агйог ІіЬійіпит сотргі- 
таіиг, отпіз аеіаз еі зехиз геІіпеЪіі зиат запсіііаіет4), пето диіс- 
диат рийепйит аиі раііеіиг, аиі іасіеі. Ег*>о ипіѵегза зсеіега еі 
Йа^іііа, Ьіз соттоІіопіЬиз ѵігіиіе зейаііз, ех Іютіпит ѵііа тогі- 
Ьиздие Іоііепіиг. (*>иае вейаш соттоііопит еі айесіиит Ьапс Ьа- 
Ьеі гаііопет, иі отпіа гесіа іасіатиз. Отпе і§ііиг ѵігіиііз оійсіит 
езі, поп рессаге. (*>ио ргоіесіо йшді поп роіезі, диі йешп незсіі: 
диопіат щпогаііо сіиз, а дно Ьопа огіипіиг, ітргисіепіет ітрт^аі 
іп ѵігіа песеззе езі. 11а^пе иі Ьгеѵіия сі зі^пійсапііпз иігіизсріе геі 
зитта оійсіа {Іеіегшіпепі, зсіепйа езі, Йеит поззе, ѵігіиз, соіеге: 
іи іііо чаріепііа, іп Іюе іизШіа сопііпеіиг. 

Сар. 6. Ріхі, ^^1ос1 егаі ргітит, зсіепііат Ьопі поп еззе ѵіг- 
Іиіет; (Іеіпсіе, диісі зіі ѵігіиз, еі іп ^ио зіі. 8е^иіи1^, иі ій сіиодие 
і|ізит, ^^^і(1 зіі Ъопит еі таіит, пезсіззе рііііозоріюз, Ъгеѵііег озіеп- 
йат, (}иіа раепе йесіагаіит езі іп НЬго Іегііо5), сит йе зшпто Ьопо 
йізриіагет. ^иі аиіет, ^иій еязеі зиттит, пезсіетпі, еі іп ееіе- 
гіз Ьопіз таіізѵе, ^иае зитта поп випі, еггаѵсппі песеззе езі; ^^1ае 
поп роіезі ѵего іийісіо ехатіпагс, диі іопіет ірзшп поп Іепеі, ипйе 
іііа йезсепйипі. Еопз аиіет Ьопо гит Йеиз езі, іпаіогит ѵего Ше. 

*) Еріаіоі. 1, 1, И. Ѵігіиз езі, ѵіііит Іи^еге еі заріепііа ргіта ВіиШііа са- 
гиіззе. 

!) = аѵагіііат. 
я) егаззаЬіІиг зс. иі Іаіго. 
*) •= сазіііаісш. 
*) въ гл. 7 и ел. 

зсііісеі йіѵіпі потіпіз чещрег іпітісиз, сіе <іио заере Йіхітич. ЛЬ 
Ыз йиоЪиз ргіпсірііз Ьопа ^па1а^ие огіипіиг. ^иае ѵепіипі а йео. 
Ьапс ІіаЬепІ гаііопет, иі іттогіаіііаіет рагепі, і|иой х) езі кит- 
пгат Ьопит: сріае аиіет аЬ Шо аііего, ій ІіаЬепІ оійсіит, иі а 
саеіезііішз аѵосаіит Іеітепіч^ие йетегяшп, ай роепат іпіегйсіапі 
зетрііегпат, ^иой езі зтптит таіит. Кит і^ііиг йиЬіпт езі, 
Яіііп іііі отпек, сріій езчгі Ьотіт еі таіит і&погаѵегіпі, циі пес 
ЙРШ11, пес айѵегяагіит йеі зсіегіпі? ІЬ^ие йнет Ьопотт ай сог- 
риз еі ай Ьапс ѵііат Ьгеѵеш геіиіепті. чиат зсііісеі зоіѵі еі 
оссійеге песеззе езі: поп зппі рго^геззі иііегіиз. 8ей ошпіа еогит 
ргаеееріа еі отпіа. ^иае іпйисіті Ьопа. Іеггае іпііаегепі еі Ьиті 
іасепі. ^ішпіат зітпі сит согроге, циой езі Іегга, тогіипіиг. Рег- 
Ііпепі епіт ион ай ѵііат Ьоіпіпі сотрагапйаш, зой ай диаегепйаз 
ѵеі апретіак срез, Ьоіюгез, ^Іогіат. роіепііат; диае випі ипіѵегза 
тогіаііа, іат всііісеі, (]ітіп іііе, диі, иі еа віЬі сопііп^егепі, ІаЬо- 
гаѵіі. Ніпс езі ІІІий: 

Ѵігіиз, «іиаегепйае йпет ге зсіге тойтпдие. 

Ргаесіріипі епіт, грііЬиз тойіз еі ^иіЬ^^8 агІіЪиз гез іатіііагіз (|иае- 
гепйа зіі, ^иіа ѵійспі таіе гцтен зоіеге; зей Ітіизтойі ѵігіиз поп 
езі ргорозііа заріепіі. Кес епіт ѵігіиз езі, орсз сріаегеге, диагит 
песріе іпѵепііо, пе^ие роззеззіо іи позіга роіезіаіе езі. Надие еі 
^^^ае8^и еі оЫепІи 2) Іасіііогез випі таііз, сріат Ьопіз. Коп роіезі 
ег^о ѵігіиз еззе іп ііз геЬиз диаегепйіз, іп диагшп сопіетріи ѵіз 
ас гаііо ѵігіиііз аррагсі, пес ай еа ірза Ігапзіи^іеі, диае та^по еі 
ехсеізо апіто саісаге ас ргоіегеге ^езііі: педие Іаз езі, апітат 
саеІезІіЪиз іпіепіат Ьопіз, иі Ьаес іга&іііа зіЬі сотрагеі, ай іттог- 
ІаІіЬиз зіііз орегіЬиз аѵосагі. 8еЙ роііззітшп іп ііз геЬиз соіщмгап- 
Йіз ѵігіиііз гаііо сопзізііі, диаз поЬіз пес Іюто иііиз, пес тоге 
ірза роззіі аиіегге. Сит Ьаес ііа зе ЬаЬеапІ, Ший, диой зедиііиг, 
ѵегит езі: 

Ѵігіиз, йіѵііііз ргеііит регзоіѵеге роззе. 

^иі8 ѵегзиз ійст Ісге зіріійсаі, диой ргіті йію. 8ей педие ірзе, 
педие диіядиат рЬі1озо])1]огит зсіге роіиіі, ргеііит ірзит ѵеі диаіе 
ѵеі диой зіі. Ій епіт роёіа еі іііі отпез, діюз весиіиз езі, риіа- 
ѵегіті, гесіе о])іЬиз иіі, Ьос сві. Іги^і еззе; поп іпзігиеге сопѵіѵіа 
зит])иіозс, поп 1аг§ігі істеге, поп ей'ипйеге іп гез зирегѵаспаз аиі 
Іигрез гот Іатіііагет. І)ісе1 аіідиіз Іогіаззе: ^^^ій Іи? пе^азпе Ьапс 
еззе ѵігіиіет? Коп едиійет ие^о; соті-агіа епіт ѵійеаг ргоЬаге, 
зі пе^ет: зей ѵегат пе^о. діііа поп Ша саеіезііз, зей Іоіа Іеггепа 
081, диапйодтйет пііііі еійсіі, пізі диой гетапеаі іп Іегга. С^ній 
зіі аиіет гесіе оріЬиз иіі, еі диі зіі ех йіѵііііз Ігисіиз реіенйиз, 

’) рег аіігасііопеш = дияе. 
э) огъ оЫіпегс. 
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йесіагаЬо аропіиз, сит гіе ріеіаііз оГЕпо Іориі соорего. Іат сеіега 
<]иае ведиипіиг. пиііо той.® ѵега запі. Кат ітргоЪіз іпітісіііаз 
іпйісеге аяі Ъопопіт деіепзюпет зизсіреге, роіезі сит піаііз еззе 
соттипе. йііійат епіт ргпЫіаІе Есіа ѵіат зіЬі ай роіепііат ти- 
ііішіі СлитпЦио тиііа, риае Ьопі зоіепі, со риідет рготрііиз, С]ио< 1 
ІаІІепді цтии Іаеіипі: иііпатрие іат Іасііе еззеі ргаезіаге, риат 
Іасііе езі зітиіаге Ьопііаіет. 8ед іі, ста еззе соерегіпі ргорояііі 
ас ѵоіі зиі сотроіез. иі зиттит роіепііае $гайищ серегші. Іит 
ѵого яіптіаііопе Лерозііа, тогез зиоз двюдапі: гарішіі оіппіа, еі 
ѵіоіапі, еі ѵехапі; еозрие ірзпз Ьоііоз, риогит саизат яизсерегапі. 
іпзериипіиг, еі 8гадия, рег риоз азсепдегшп, аюриіапі, не рніз іііоз 
сопіга ірзоз роззіі ітііагі, Ѵегитіатеп ]ш1етич. Ьос вІЕсіиіп поп 
піяі Ьопі еззе. иі Ьопоз деіепдаі. Аі Ій зизсіреге іасііе езі. ііпріеге, 
діІЕсіІе: риіа спт Іе сегіашіпі соп^геязютрие соттізегіз, іи агЬіігіо 
Йеі, поп Іио, розііа ѵісіогіа езі. Еі ріегитрив шіргоЬі еі питого 
еі сопзрігаііопе зипі роіопііогез. рташ Ьопі, иі ад еоз чирегапдоз 
поп Іат ѵігіпз зіі, риат Іеіісііаз песеззагіа. Ап міірніз ірпога!, 
риоііспз теііог іияііогрие рагз ѵісіа зііРНіпс зетрег Йопііпаііопез 
асегЬае іп сіѵез ехзііісгипі. Ріепа езі ехетріія отпіз Ьізіогіа, зод 
поз сопіепіі егітия ипо. Сп. Ротреіия Ьопогшп ѵоіиіі еззе деіеп- 
зог. зіршдет рго гериЫіса, рго зепаіи, рго ІіЬегІаІе агта зизсеріі. 
Ідет Іаіпеп ѵісіиз сит ірза ІіЬегІаІе оссідіі, еі а зрадопіЪиз Аорур- 
Іііз (Іеігипсаіиз, іпзериііиз аЬіесіиз езі. Коп езі ірітг ѵігіиз аиі 
Ьозіет таіогит еззе, аиі дсіепзогет Ьопогтп, риія ѵігіиз іпсегііз 
сазіЬиз поп роіезі еззе зиЬіесІа. 

Соттода ргаеіегеа раігіаі ргіта ригаге. 

8иЫаьа Ьотіпіііп сопсогйіа, ѵігіиз пиііа езі ошиіпо. і^иае зипі епіт 
раігіае соштойа, пізі аііегіпз сіѵііаііз. аиі 8епііз іпсоттода? Ій езі 
йпез ргора.8аге, аіпз ѵіоіеиіег егеріоз. а моего ітрегіит. ѵеоіірл.Ііа 
Іасеге теііога. Циае отпіа поп нііс) не ѵігипез. зей ѵігіиіит зипі 
сѵегзіопсз. Іпргітіа епіт Іоііііиг Ьишапае зогіеіаііз сопіипсііо, Іоі- 
I і іи г іппосепііа, іоііііиг аііепі аЪзііпепііа, іоііііиг депірие ірза іияіі- 
ііа. риае діясідіиіп депегія Ітшаш іегге поп роіезі, еі лЫстп(]ие 
агта іиізегіпі, Ыне еаш ііщагі еі ехіегтіпагі песеззе езі. Ѵегит 
езі Сісегопіз •) Шпй: Сіиі аиіет сіѵінт гаііоиет йісипі ЬаЬошіат 
ехіспюгит ііораиі, іі йігйшші '-отпишет Ьитаиі ^епегіз зосіеіа- 
іет: рпа зиЫаІа ЬепеВсепІіа, ііЬегаІііаз, Ъопііад, іизііііа іппйііиз 
Іоііііиг. Кат риотодо роіезі іизіпз еззе риі иосеі, риі ойіі. риі 
зроІіаі, риі оссійіІѴ Цшіе отпіа іасііші, риі раігіае ргойеззс ііііші- 
іиг. Ій епіш ірзиш ргойеззе, риід зіі, ідпогапі, риі вііііі риіапі 
иіііе. шЬіІ соттойпш, пізі риой Іепегі тали роіезі; ріюй зоіит 
Іеиеп поп роіезі. рша егірі роіезі. ІІаес ііарие. иі ірзі арреііапі, 

*) *іе оШс. 3. н. 

Ьопа ршзриіч раігіае асриізіегіі. Ьос езі, риі еѵегзіз сіѵііапЬиз 
ёепійшзрие Йеіеііз, аегагшт ресішіа геіегзегіі а8гоз серегіі сіѵез 
зиоз Іосиріеііоге.ч Іесегіі. Ігіс ІаидіЬиз Іегшг іп саеішп. Іп іос р ь 
іаіпг зитта еі регіесіа еззе ѵігіиз. <іиі еггог поп тойо рорпЬеі 
ітрепіогит, зей сііат рЬііозорЬогит езі, риі ргаесеріа рпорие 
дат ай ітичііііат по зіиіііііае ас піШіІіав Йізсірііпи е! аисіогііаз 
Йезіі. Ііарие сит Йо оібсііз ай гет тііііагет регІтеиііЬпз й чри 

МГ-#». ,тг>ие яп Тегат ѵіпиіеш авсоштойаіиг 
1 оттз огаііо, .чей ай Ііапс ѵііат тогетрие еіѵііет, риет поп 
еззе типтт еі гез іпйісаі, еі ірзе Сісего >) Іезіаіиз ёчі 8ей поз 
шриіі, ѵсп іит регтапаирие *) іизііііае зоіійат еі ехргезчат еій- 
ёіет пиііат Іепетиз; иіиЬга еі ітаеіпіЬиз3) щітш Еа; ірзаз 

ёхетпНзП^Г1!11 епіт ех оріітс паіигае еі ѵегііаііз 
тшИѵргіиі!' гг Г Й еІ іта8° іив^ііае, пиага ШІ іивІШат 
^ ‘ «^и!( баріепііатУ поппе ійот сопіііеѣііг іи рііііо^орііін 

штінаіпг^і Аіи‘ игиПѴ ■Ь1'‘.Ск*5)’ іпЧ“‘'), аиі Агізіійез іийиз 
п тшаіиі аиі аЬ іііія іогіііидішз, аиі аЬ Ьос іизііііае, іитриат а 
ршп е ре ііиг ехетріит. Кето епіт Ьогит зіс заріепз, иі заріеп- 

М СаТі “Г’і ГП*т'1еГ чХеС Й' еаріепіев ЬаЫіі еі’ потііаіі, 
С- ,'^ 2: 8аРіепіе8 іиегипі; пе Ші риійет зер- 

Іет ), зей ех тейюпіш оІЬсюпіт м) Ігериепііа йтШіийіпет ( пап- 

г,т 8ре.с,етЧие заріепііит. 8і егёо еі рШІозорЫ ірзо- 
іит соиіезьіопе адетріа зар.епііа езі, еі ііз, риі іияіі ЬаЬіІІ зипі, 
айетріа шзііііа е.чі: отпез і8ІІиг Шае ѵігіиііз Йезсгірііопез Ызае 

ьёіпГл?®8 С81’ Ч',Іа «чае «ІІ «Пиз ѵега, зсіге поп роШ пізі 
_ 4 8Л1,Іеш- Іизіич аиіет ж заріепз пето езі, пізі риет Йет 
ргаесеріів саеІезІіЬив егийіѵіі. 

^аР* 7; -^аш і^і отпев, риі рег аііогшп сопі'еячат віиШііат 

тТ‘иг- ЧресІР ѵіг,иЙ8 ІПЙПСІІ, ишЬгаз еі ітаріпез 
рр еііепйипі пііпі ѵегшп. диой са Ві гаііопе, риопіат ѵіа Ша 
теийах, ршіе іегі ай оссазит. тиііоз Ігатііез ЬаЬеІ ргоріег зіи- 
Й огит еі Й.зсірітагит ѵагіеіаіет. риае шті іп ѵііа Ьшпіпит 
Йпзітііез аірие йіѵегчао. Кат ш» Ша ѵіа заріепііае ЬаЬеІ аіі- 

*) <1е оГйс. 3, 17, і». 
р дегміааае = ѵсгас оі зіпсвгае. 
') игпЬга еі Іта^тііщй = айитЬгаІа ріѢ'Іѵ. 

Б{ ^''«іиа—оришналм, подлинники. 

какь І,,пъ "осітаго п 

ѵм в 'аріе,,ы,ш',,РШпг ке',,"1п" - '• Д- 

Млэдтяг°' ‘іавичавшіГіся, между 
^ веріеш 80. раріепіе? Огаесіае- 

«ос і и|9,1,а оі'йсіа. термнві. наъ стоической философіи-, такое оііігіпт ппті 
пес іп Ъоіш ролііпг пес іп пія№. Сл. Сіе. гіе оіГ 1, 3. 4 и гіе йи ИІ, 17 
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ІИ 5іті1е яіиіііііае ЧЛ0Й ІіЬго ргаесойепіе тшіяігаѵітия Ь* 
Ьасс, ситЩ іоіа яіиіііііае, ЬаЬеі аІісцпѴ! яітііе яаріепііае пщ,й 
аіпріипі п. ірц яіиііііпті риЫісат тіоііеііипі: еі иі ЬаЬеі л іііа 
—^ Ы’е,1 а1і.чиМ’ фюй яітііе еме ѵійеаіиг ѵігіиіі: иі 
1ыЫ.І араіит ясеіод, яг іта8шет чшиійат вресіетчие шяііііае 
ЧиотоЛо ешт ргаесигяог еіия ѵіас, сиіич ѵія сі роіейав оптія 
т Ыіежіо «Й, итѵегао* т Ійвійет рожеі тйімйге, пікі ѵсгічі 
тЛіа Ьопшііітя обіешапй.-' Ііеия еиіт, иі іттогіаіе Ніий агсапшп 
І15 “ » е58«- 1*®* іа Тіа зіт, грте іютіш* рго »Г« 
игр.Ьия аярсптгепгиг. иі аѵегяі а яаріетіа сі ѵогііаіе, Ф“п «по 
П . ' '•ЧМіеЬжі т ій іряшп іпсійегепі фккі ѵііагеас Ищете 

сирюЬат. 1іаЧие .Пат регЙШопія ас шопія ѵіат тпНІріісет ояіеп- 

тіиг Ы,Тя Т* 8Ш“ ^"ега ѴІІае’ ѵс1 чма Йіі тиііі. Чиі со- 
ішіш Ніиия с их ргаоѵапсаіог ас яиЪЙоІия, иі ; ѵійеаіиг еже Йвсгі- 

" 1аІ8' е(„ѵегі. та1> еі Ьопі, аііа Йисіі Іихигіпжя, аііа 
чш Пирі артЛапшг; аііа ітрегііо*. аііа йосіок: аііа іпегіея 

а1іа а1іа рЬПояорЬоя, еі еоя диійет поп ипо 
іышііе. ІІІіл ешт, тш аиі ѵоіиріаіея аиі іііѵіііая поп геііщіипі 

ѵіітиіе |,1,<а 1 “ісЬгі ѵіа тоЙісе «*тав*1: еоя аиіеш, рпі аиі 
лпті.ш вечиіѵоіипі, аиі сопіетріит гсгит ргойіещиг, рег сопіга- 

251ЧТ&Ю Р^Р'йа ІгаЫі. 8еі1 іатеи Ша отпія іііпега, о,те 
яресіст Ьопогнш ояіепіапі, поп мни аііае ѵіае, зеЛ Йіѵегііспі* еі 
•еч.. ас, Ч"ае ..ііепіиг чиійет аЬ Ша соттипі Йехігоѵегяит 2) яе- 
рагап ай еапйет іаіиап еі ай пші„ отпев ехіішп зиЬ іряойпе 
геіегппіш- . 1Ы епіт йи ІІІе сопішщіі отпея, иЪ. ори‘7иеі”і 
Ьопоя а ПМІІ8, Іогіея аѣ іпегЙЬиз, яаріепгея а яіиііів яерагагі- іи 
йеоі ш ясііісеі агйи т Чио іПе тйѵегяв. |чіа яіпе пііо йівсгіпііпе 

пШет ѵ-Г ’ ипР ’"исгопе еі ргаесірііа*. іп шогіет. Наес 
аиіет ѵіа, дпае езі ѵвпіаі», еі варіепііае, оі ѵігіпіія. еі шяііііае 
пиотт опт,пт Йтв ши* ей, ииа ѵіа шт ясйся, , I яітріех еяі 
Чіюй рапЬия аиітія етттачие сопспгйіа .шит иедимпш-оі соіа- 

.мит, е« аирийа, чиошат раисюгіішя ѵігіия ііаіа ей- еі агйиа 
чиотат ай Ьоішт, чиой итатт айріс япЫіте еві. 'иі8і сіті 
мпшпа йіійсиііаіе ас ІаЬоге поп роіечі регѵепігі. 

иѵеиііті ?' Наес 2“ ѴІа’ виат РМ*в»РЬі Чиаегипі, чей ійсо поп 
, п1> Чиіа т Іегга роішя, иЬі аррагеге поп роіеяі, пиаш-шц. 

л 1 ѵ:Я1?Ге° Ѵс іп П1ІІГІ ,паё1,0і кег (цш іегапіиг інІеНе^ппі, циш 
ііоно Ья .рССГч -11еС СІПСе,П ^пиШпг ііИтн. ЕаДот иашфіс^а- 
ѵіі п- т е О ае ™т чпат орогіеі, ч„а іп аііо ііег ваѵіігая чиае- 
тп ;„Ч п •ІІІ8‘ аК,‘"°а аеІ1 Ьмеіі оЫегѵет, іпсегі» спгиіЬиа ѵа- 

ІІе ‘ аяпісёГ" 71ет, ГеСТ тг УІЫе (С1№,е и-итг.потелда 
1 а8Р1сег<1’ ««1 еаеіит еі, Ш арегііич Іоцііаг, поп Іштішт, яе- 

') т. е. (1іаЬо1іі8. 
1 сіехігоѵегеиід - ііехігпгзшп. 
і — іигсиш йтипіпг. 

ггг„^1* гйгйг.,т.,”г 

тип. яаріепііас ѵіг(иІіячие ройит яте 

ШШШШЩ 
Чш поп рагеЫі, ,ряе яе іиёіеі, ас паішат йотіпія ііёгпаі*’С 

шт 
ттжшш 
іа, Цпае фмгаіт іасіі, ш МеГ я“, ^\шіГя“і^ 

’ е 1е^е‘7 1ага(1иат ѵетш атрІесШдіг, диая поп 

*) =7 сотгайісеі’е. 

аов6уад&л^д™жеай'°ъ"§а®лпВо Закона “ '“5сеРМ1™«! лревіяхт, 
зааіатепіит Йеі, въ общемъ ищченіи: Божественваго Откровевія, 



иіщие іивіііш, вей иіііііав герегіі. Сиг епіт рег отпев рориіов 
Йіѵегва еі ѵагіа іига випі сопйііа, піві дш>й ипадиаедие р;епв ііі віЬі 
вапхіі, диой риіаѵіі геЪив впів иіііе? (^иаінпт аиіепі а іивііііа ге- 
се<1аІ иіііііаз, рориіпв іряе Котапив йосеі, дш рег іеііаісв ‘) Ьеііа 
іпйісепйо еі Іеціііте шіигіав іасіепйо, ветрегсіие аііеіт сиріепйо 
аЦие гаріопйо, роввеввіопеіп віЫ Іоііив огЬів сотрагаѵіі. Ѵегит Ьі 
іи.-іов ве риіапі, ві сопіга Іе^ев виав пііііі Іасіапі, диой еііат Іітогі 
айвсгіЬі роіеві, ві ргаевепііит роепагшп теіи всеіегіішв аЬвІіпеапі. 
8ей сопсейатия вале, иі ій маіига ѵеі, иі аіі рЬііоворІпів, виа вропіе 
Іасіапі, диой ІеріЬив Іасеге со^ипіиг. Хит ійсігсо іивіі египі диіа 
рагет іпвіііиіів ііотіпит, ей еі ірві аиі еггаге аиі іщивй’ евве 
роіиегипіг Ьісиі іііі йиойесіт іаЬиІатт сопйіюгев2), дш сегге 
рпійісае шііііаіі рго сопйШопе Іетрогиіп вегѵіегипі. Аііий ові і^і- 
Ііт сіѵііе іив, дпой рго тогіЬив иЫдие ѵагіаіпг, аііий еві ѵега 
іивііііа, срача ипіЙмчЯет ас вітріісет ргоровиіі огопіЬив Йеіь; диет 
Чці іцшіаі, еі ірзат іивііііат ірпогеі песѳвве еві. 8ей риіетпв ііегі 
ровве, иі аіідиія паіигаіі еі ш^епііо Ьопо ѵегав ѵігіиіев саріаі, диа- 
Іет Іиівве Сітопет АІЬепіз ассерітив, диі еі ецепІіЬпв віірет йе- 
йіі, еі раирегея іпѵііаѵіі, еі пийов іпйиіі8): Іатеи сит Ший ипшп, 
Чиой еві шахітит, Йееві, арпіііо йеі, іат Іюгіа Ша отпіа вирег- 
ѵасиа втіі еі іпапіа, иі і'гивіга іп Ыв авзедиепйіз іаЬпгаѵегіі. Отпів 
епіт іивііііа сіие вітііів егіі Ьшпапо согрогі сарпі поп ЬаЬепІі: іп 
Чио Іатеіві тетЬга отпіа еі Іосія виів сопвіепі, еі (ірига. еі ЬаЫ- 
Іийіпе ), Іатеп дпопіат йееві ій. диой еві отпіиіп ргіпсіраіе, еі 
ѵііа еі отпі вепви сагеі. Ііадие тетЬга Ша іогтат Іапіиттойо 
тетЬгогит ЬаЬепі, ивит поп ЬаЬепі, Іат всііісеі, диатп сариі віпе 
согроге: сиі вітііів еві, чиі сит йеит поп іупогеі. ѵіѵіі іпіивіе. 
И епіт воіит ЬаЬеІ, диой еві вшшпит, вей Ігивіга, диопіат ѵіг- 
ІиІіЬиз іашдшші тетЬгів е^'еі, Ііадие иі віі ѵіѵит ас вепвіЫІе6) 
согрив, еі а^піііо Йеі песеввапа еві, диаві сарпі, еі ѵігіиіев отпев, 
Чиа51 согрив. Ііа ііеі Ьото регіесіив ас ѵіѵпв: вей Іатеп вшпша 
отпів іп сарііе еві, диой дпатѵів сопвіагс поп роввіі віпе отпі- 
Ьив, віпе диіЬизйапі іатеп роіеві. Еі егіі диійст апітаі ѵіііовит 
ас йеЫІе вей Іатеп ѵіѵеі. вісиі еі ів, (|иі еі Йеит поѵіі, еі іп 
еЬдиа те рессаі. І)аІ епіт ѵепіат рессаіів Йепв. Ііадие віпе тет¬ 
Ьгів аіідиіЬив ѵіѵі роіеві, віпе сарііе пиііо тойо. Ыаес гев еі'йсіі, 
пі рЬііоВОрЬі, еііатя паіига віпі Ьот, Іатеп пііііі всіапі, пііііі 
варіапі. Отпів Йосігіпа еі ѵім.пв еогит віпе сарііе еві, диіа Йеит 

) Іеііаіев (іаі-ггі), жпечі ская коллегія, відаваая егіі обряды, копии попро- 
воздались акты междун іродиаго права, напр. объявленіе войны, заключеніе 
мира и пр. См. Ьав^е, Кот. АНегШ. 1. § 49. 

*) X ѵігі Іе^іЬич вспЬишііз. 
а) Согпеі Хер. Сип. 4. 
4) ЬаЬіІиЙо = ЬііЬіІиз, іогта. 
*) здіісь зепзи асііѵо. 
") = тетЬгіз ^шЬиз(Iат е^епз. 

певсіипі, дш еві ѵігіиіів ас йосігіпае сарпі: диет диі пои апповсіі 
Іісеі ѵійеаі, саеспв еві; ііееі апйіаі, .пгйпв: Іісеі Іодпаіпг, еііпопів 
еві Сит ѵеіо сопйітгеіп гегпт рагеШетдие ШЯоѵегік, Іипс еі 
ѵ.ЙеЫІ, еі апгі.еі, еі одпеіпг НаЬеге епіт сарпі соері іп ппо 
вт.1 веп-щв отпев соііоеаіі, Іюс еві оспіі, еі апіев, еі 1т™ Си 
ргоіесіо ів ѵійеі, дш ѵегііаіет, іп „„а йепв еві, ѵеі йеит, і„ Пио 
\еп1.ів еві, осиіів і«гйи аврехепі: ів аий.П, Чт йіѵіпав ѵосев іс 
ргаесеріа ѵ.іаі.а ресіогі впо аійяіі; ів Іодпіішд д„і саеіевііа йівв^ 
іепв, Ѵіпиіеіп ас шаісвіаіеш йеі втрріагів епаггаі. Опаге поп еві 

‘і тГёі Г''" ‘“Ті*1, іиіійиіа Йеит поп а8поѵегіІ, „тпевцие ѵ^г 
Іиісь етв, диав Ііа.ісіе диі Іеиего ве риіаі, іп Ша тогіііега ѵп 
гереітпіиг, диас еві Іоіа ІепеЬгагит. Оиаргоріег пШИ еві диой 
вііп аіідшв 8га1и1е1иг, ві Ьав типов ѵігіиіев айеріив еві: диіа^оп 
іапіит міщег, диі Ьопі» ргаеветіЬив сагеаі, вей еііат віиііив віі 
песевве еві, сщі ІаЬогев т ѵііа виа тахішов вивсіріаі іпсаввит Кат 
йепріа вре "шпогіаіііаіів, дпат йеив роііісеіиг іп виа геИ^от ѵег- 
вапИЬив, сшив авведиешіае |гаІіа ѵпііів арреіепйа еві, еі дтгдиій 

п і ѵеіГ “Тсь14, рег1ег®п<1ііт- тахіта егіі ргоіесіо ѵапііав оЫе- 
1 ѵ®11с ѵ1гІийЬив, диае Ігш.іга Ііотіііі саіатііаіев ай'егтіі еі ІаЬо- 
гев {чат ві ѵігіив еві, е8евШет, ехіііпт, Йоіогят. тогіет ,шае 

ЬвІюГг' а се1ег'8’ еРа1‘ ®ги*ег ас 8пЬ,ге’ чшй Іапйет іп вё Ьопі 
ііаЬеІ, сиг сат ргоріег веірват рЫІоворЫ Йісапі ехреіепйапгі N1^’ 

Ш" 8“Р“ІВ сі тапіЬив роепів Йеіесіапіиг, диіЬпв >) іісеі аЙеге 
Ігапдшііе. Ьі ешт пюгіаіев випі апітае, ві ѵігіи і Йіввеіиіо согпоге 

ат тЙгітГ пі’ пеЬів Ьоп», диаві аиі іпЙгаІІ 
аиі шйциі, дш йіѵтів пшпепЬиз регігиатпт? Оиае Ьшіа щ ііаііеа- 
ипів, вгеіегаіе ішріедие ѵіѵепйиіп еві, диіа ѵігіиіеш, ій еві іивп- 
Ііліп, раирегіав ведиііиг. Вапив щЛиг поп еві, диі пиііа вре та:огс 
ргоровііа ив Ьошв, дшЬив сеіегі иіипіиг іп ѵііа. ІаЬогев еі сги- 
сіаіив, еі шівепав апіеропаі. 8і аиіет ѵігіив, иі аЬ Ыв гесііввіте 

ёьеІГ’впС?е8г П< а е8(’ "и'а С°П8‘е1’ аЙ еат иа8сі Ьотіпет, виЬевве 
гігіпіів1 і Ч“а ШаиГ’ Чиае таІ0Гит е1 ЬаЬогйт дшв регіегге 

ІП1' е81’ ш*«**ит айега» ргаесіагптдие воіаііит. №с аіііег ѵіг¬ 
іив сит рог ве Йига віі ЬаЬеп рго Ьопо роіеві, диат ві асегЫіа- 
Іот ыі,іш тахішо Ьопо репзеі. Аедие поп аіііег Ыв Ьошв рга« п- 

гіі'ыіоыыаіев” ^Ч"ат,8І а1іа Шаіога- РГ°Р‘ег диае Іапіі 
виы аігі Ы ,?іе°с лГе’ °тПШ ™8*іпрге. Еа и го пиііа 
віте пиі’в 1 , а60™1’ ШЙ Реп®*118© ѵііае. Напс аиЫт ргае- 

Йе, аоыіпшё еі ешГ ае“8’ <1и' ѴІг4і1,;ет ‘Рват Ргоровиіі? Егдо іп 
ас ваЫч^ітгпіпіо С^и «гит вшита ѵегваіиг: іп Ьос еві врев отпів 
8іІ ппЬіч ѵрг,і« 8’ +1С е5І 8аріепііае ®гаЙия иі всіатиз, аиі8 

поЬів ѵсгиз раіег, еип^ие аоіпш рісіаіе 3) ДеЬііа рговес/иатиг; 

«Іоіесіапіиг (іі), циіЬиз. 
) н^егс вс. ѵііаш. 
) = аЙізсІи Шіиіі. 
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Ішіс раі еаітш, Ьиіс й.еѵ'оіівзіте бѳгѵіаішів. іп во ргогпѳгепйо г) 
асіив опшів, еі сига, еі орега соііосеіиг. 

Сар. 10. Г)іхі, йеЪеаіиг йео: сіісащ пипс, диій Ьотіпі 
ШЬпепсІит віі, диатдиат ісі ірвит, диоі] Ьотіпі ігіЬиегів, Йео ігі- 
Ьііііиг, ди іа Ьото сіеі вітиіасгит еві. Вес! іатеп ргітит іивііііае 
оиісіит еві сопіиіцр сит йео, весипйит, сит Ьотіпе. 8ей іііші 
ргітиш ге%іо йісііиг, Ьос весипйит тшегісогйіа ѵеі Ъитапііая 
пошіпаіиг. С^иае ѵігіііб ргоргіа еві іивіопіт еі сиііопіт сіеі, с]иоа 
еа воіа \ііае соттипів сопііпеі гаііопет. Юеив епіт, диі свіегіз 
апітаШшв заріепііат поп Йейіі, паІигаііЬив еа тшіітепіів аЬ іп- 
сигяи еі регіспіо Іиііога репегаѵіі: Ьотіпет ѵего диіа шніит 1га- 
&і1етдие Гогтаѵіі, иі вит варіепііа роііив іпвігиегеі, сіесііі еі ргае- 
Іег сеіега Ьипс ріеіаіів айесіит, иі Ьото Ьотіпет Іиеаіиг, йііі^аі, 
Гоѵеаі, сопігадие отпіа регісиіа еі ассіріаі еі ргаевіеі аихіііит. 
8шптит д*ііиг іпіег ве Ьотіщіт ѵіпсиіит еві Ъитапііав: диосі 
фй йівгирегіі, пеГагіив еі раггісЫа ехівііташіив еві. Nат ві аЬ 
ипо Ьотіпе, диет сіеик Ьпхіі, отпев огітиг, сегіе сопвап&иіпеі 
витив; еі ійео іпахітит всеіи? риіапсіит еві ойівве Іютіпет ѵеі 
посепіет2). Ргоріегеа Йеив ргаесеріі, іпітісіііав рег поя питдиат 
Гаеіепйав, ветрег евве іоііепйав; всііісеі иі еов, диі віпі поѣів іпі- 
тісі, песеввіішііпів айтопііов тііі^етив. Ііет, ві аЬ ипо йео іпврі- 
гаіі отпев еі апітаіі витив, диісі аііисі диат Ггаігез витив? Еі 
диійет сопіипсііогев, диой апітів, диат диі согрогіЬив. Ііадие поп 
еггаі Ілісгеііив8), сит Лей: 

Вепідие саеіевіі витив отпев ветіпе огіигкН: 
ОтпіЬив Ше ійет раіег еві. 

Ег^’о рго Ъеіиів іттапіЬив випі ЬаЬепйі, диі Ьотіпі посепі, диі 
сопіга іив Ьитапііаіів еі Гав опте вроііапі, стсіапі, оссійипі, ехіег- 
тіпапі. ОЬ Ьапс песеьзііийіпет дегтапііаіів йосеі пов йеив, таіит 
пшидиат Гасеге, ветрег Ьопит. И аиіет ірвит Ьепе Гасеге диій 
віі. Мет ірве ргаевспЬіі: ргаевіаге аихіііит йергеввів еі ІаЬогапіі- 
Ъив. ітрегіігі ѵісіит поп ЬаЬепІіЬив. І)еив епіт, диопіат ріив еві, 
апішаі пов ѵоіиіі евве висініе. Ііадие іп аііів ЬотіпіЬив пов ірвов 
сорііаге йеЬетпв. ІЯоп тегетиг іп регіеиіо ІіЬегагі. ві поп виссиг- 
гіліив, поп тегетиг аихіііит, ві пе^антз. А(1 Ьапс рагіет рЬіІо- 
ворЬогшп ни 11а ргаесеріа випі, диіррс диі Гаівае ѵігіиіів вресіе саріі, 
тіяегіеопііат сіе Іютіпе вичіиіепті, еі сіит ѵоіипі вапаге ѵіііа, 
аихегипі. Еі сит іісіет ріегитдие Гаіеапіиг, восіеіаіів Іштапае 
соттітіоиет евве геіілепйат, аЬ еа ріаие ве ірвов іпЬтианае виае 

*) сл. Сурпап. ер. 18. оЬредшіз зиіз сіошіпиш рготегеіиг. 
“) = гейт зееіегит згаѵіззішогппі. 
' Т. І.исгеішз Сагиз, 656—699 II., авторъ дидактической поэмы: сіе гегат 

пас ига. ом. Модестовъ, ІІстор. рпмек. литер. I2, стр. 395. Приводимые Лактап- 
ціемъ стпхіі ввиты пвъ II кв. ст. 990. 
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ѵігіиіів гіроге Ліввосіапі, СопѵіпсепЛиз ег^о еііат Ьіс еіт.т іЦ„ 
1-иш еві, фіі піЬіі сиіапаш іпірегііепсіот ріііапі. ИгЫь сонЛешЫ 
опишет аіеріе гапват поп шиш іпіпіегипі; вегі аШ е08 р.ѵщщев 
і|ііі вші ех іегга рптііш пай, сит рег вііѵав еі сатров еггаіісащ 
ііе^піепг ніат, пес иііо іпіег ве вегшотк іші іигів ѵіпгиіо 
гегепі. 8*Й ігошіе* «I ІіегЬат рго сиЪШЬив, вреіппсав еі апіга ого 
ЛѳпиЬпв Ііаііегет, Ьевііів еі ГогІіогіЪив апітаІіЬив ргаеЛае ГпЬве 
соттетогапі. Гит оов, сщі аиі Іапіаіі сШщегат. аиі Іапіші ,,го- 
мтов ѵігіегаііі аіітотіов регіеиіі виі, а(1 аііов Ы.тіщв йееттіаш 
ргаевкііит ітріогавве, еі ргіто тіІіЬив ѵоішиаіет виат вікпірсаввс’ 
(ІетЛе чегтошя іпіііа Іепіавве ас 8іпаіі1ів ^шЬичсріе геЬив иотша 
ішропешіо, раиіаііт 1пЧиепі1і регі'есівве гаііопспи Сит аиіеиі пес 
"иііііішішещ іітт ѵМегепІ сопіга Ьевііая евве Іиіат, оввійа еііат 
соерівве титге, иі ѵеі чиіеіет посіів Іиіат віЬі Гаоеіепі ѵеі т 
тсигвюпеч аіцпе ітреіив Ьевііагит поп рицпапЛо, вегі оЬіесІів а«~е- 
пЬив агеегеиі. О іп^еша ЬотіпіЬив іпДіупа, циае Ьав іперііав рго- 
Іиіеі ипі. тівегов аіеріе тівегаЬіІев, (ріі вШЛИтт впат Ііііегів те- 
топаецие тапгіаѵегипі! «иі сиш ѵіЛегепІ шиіів Чиоф,е апітаІіЬив 
пщепііат евве гаііопет ѵеі сопѵепіетіі, ѵеі іпѵісет арреіеші 
ѵеі р гіеиіі іввіепЛі ѵеі таіі саѵешіі, ѵеі сиЬШа віЬі еі ІаІІЬиіа 
рагашіі, Ьоттев аиіет ірвов ехіяіітаѵегіпі поп піві ехетріів агіпт- 
пеп ас «Ьвсеге роішвве, (]иі.1 теіиеге, циіЛ саѵеге, циіі] Гасеге гіе- 
Оеіепі, аиі питциат сопѵепіигов іпіег ве Гиівве, пес ІоппепЛі га- 
Іюпепі гереПшов, піві еов Ьевііае сотеіііввепі. Наеі аііів Леііга 
ѵіва віті, иі Гиепті, ШхегипЦие поп і'егатт Іапіаіив саиват Гиівве 
соеипаі. вей ірват роішв Ьитапііаіет. і^а^ие іпіег ве сппі>ге"а1ев 
ЧиоЙ ігаіига Ьотшиш аоІіМСпЬ Гиеіепв еі сотштіопів ас воаеіа- 
Іів арреірпв еввеі. N011 тарпа іпіег еов Йівсеріаііо еві віоиійет 
саивае Йіврасев вит, сев еайет еві. Роіиіі іеі1иг иіпітппе пиіа 
поп геріщпаі; вей Іатеп иіецтцие пиііо той.) ѵеіит еві: оиіа тт 
рег отпет Іеггат паіі випі Іютіпев е Іегга, Іатпиат ех Йгаі о- 
тв аіісишв ЙепІіЬпв рі оветіпаіі % пі роеіае Гепші, вей щ» Ьото 
а нео йсіив еві, аЬ еоцие ипо Іегга отпів Ьитапо еепеге соіпріеіа 
еві, еайет всіііеоі гаііепе, цпа гпгвив рові йііпѵіит: опой сегіе 
пецаге поп рпввипі. Киііа %і1иг іп ргіпсіріо Гасіа еві еіивтойі 
сопргееаію, пес итциат Гиівве Ьотіпев іп Іегга, іріі ргаеіег іпГчп- 
Ііат ) поп іочиегапіиг, іпіеііе^еі, сиі гаііо поп йееві Ршоатп» 
іатеп іііа ѵеі* евве, (|іше оііові еі іперіі вепев ГаЬиІапІиг, пі ео,. 
аііів роііввштт вепвіЬпв еі виів гаІіопіЬпв геГеІІатив. 8і Ьас Ле саива 
випі іюттев сопдоваіі. иі тиіиів аихіііів ітЬесіШіаІот мшт іие- 
гетш: ввссиггепЛит еві ір;ІПіг Ьотіпі, (рп еееаі аихіііо. Сит ;иіт 
ргаевкіи ( айва Іштіпсв восіеіаіет сит ЬотіпіЬив іпіегіт еі ваг. 

° ЛЮЛей ,мъ агбовъ 1бктмг' 
2) = ехсеріа іпІапШі аеіаЬе. 
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хсіліі, іоеЛив ШиЛ іпіег Ішішпс.в а ргтсіріс виі огіив імііит аиі 
ѵіоіаіе, аиі поп сопвегѵяі* витіпит пеіав риіавЛит еві. ^т пиі 
зе а ргаевіапЛо аихіііо гетоѵеі, еііат аЬ ассіріопЛо вс гетоѵеаі 
ішеввс е*% (]іиа ішіііив орсга іпЛіееге ве риіаі, чиі аііегі виат 
Лои ипі. Нт*- ѵего, уиі ве ірве Ліввосіаі ас весегпіі а согрпге *) 
поп 1-1І11 ІЮШ1ПВ, веЛ Іегагит тоге ѵіѵепДшп ев1. (^и,<] Регі ві поп 
,уоіе8і, ѵеітепЛпт сві і^ііиг отпі тоДо ѵіпгпіит воеіеіаіів Ііита- 
иас, ч и іа Іюню віпе Іігшііііе тіііо тоДо роіеві ѵіѵеге. Кеіепііо 2) 
аиіст воеіеіаіів еві соштшіііав, ІД сві. анхіііит ргаечіаге, пі ров 
винив ассірсге. Яіп ѵего, пі іііі аііі Дівриіапі, Іштатіаііз ірвіпв 
саива іасіа еві Ііотіппт соиір-епаіір, Іюню сегіе Іюттет ДеЬеі 
.ірітвееі е. і^поЛ ві Іесегшц Ші тЛев еі аДІіпс іегі Іютіпев, еі Іесе- 
шпі попДшп сітвіііиіа ІоіріемДі гаііопе: рпіЛ рпіетив ІютіпіЬив 
ехроіііів еі вегтотв гегитгріе отпіит сопітегсіо іпіеѵ ве сори- 
Іаіів евве і'асіеиДиіи, рпі аввиеЦ Іттіпіітз, коІііиДіиет Гет поп 
роввипі? 

(■ар. 11. СопвегѵаиДа еві ірііііг Ііцшапііав. ві Іютіпев гесіе 
Дісі ѵ І11Ш18. ІД ачіет ірвшп сопвегѵаге Іштапііаіет, іцііД аІіиД 
еві, «наш ДПіцеге Іютінет, ер,іа Іюню віі, еі іДет фтД пов ви- 

тив? БівсогЛіа ірііиг аірпе Діввепаіо поп сві весипДшп Іютіпів 

і аііопст, \ еі итрие еві Ший Сісегопів, срюЛ аіі3), іюіпіпет паіп- 

гае оІюеЛіепіет Іютіііі погеге поп ровве. Егро ві посеге Іютіпі 
сопіга паіигат еві, ргоДсвве ірііиг іюгаіпі весипДию паіпгат віі 

песевае еві. (даоД циі поп Іасіі, Іюшіпів ве арреііаііопе Дсвроііаі, 

цша іиипапііаіів оійсіпіп сві, песеввііаіі Іютіпів ас регіеиіо впЬѵе- 

піі'е Уиаего ірііпг аЪ іів, риі Иесіі ас іпівегегі поп риіапі еяве 
варіепіів: ві Ішшо, аЬ «Іциа ііевііа сотргеііепвив, аихіііит віііі агтиіі 
Іюшіпів ітріогсі, иігптие виссштепДпт риіепі, ап тіпіте? Моп 

випі кип ітрпДепіев, ні переиі Ііегі орогіеге, (рил! ііарііаі, (ртД 

ехровсіі кщпанііаз. Ііет ві аііеріів сігептѵепіаіиг і»пі, тіпа орргі- 

шаіиі, штраіііг піагі. іішіііііе гаріаііи', пит риіепі Іюшіпів евве, 

поп ішхіііаіі? Яоп випі ірві Іютіпев. ві риіепі; пето епіт роіеві 

ешвпшДі регісиГів поп евве виЫесіив. Іто ѵего еі Іютіпів, еі іог- 

іів ѵіп евве Дісепі, вегѵаге регііипіт. 8і сгро іп ешвіпоДі’ савіЬпв, 

Ч«і регіеиіит ѵііае Иотіііі аЯёпші, виссипеге Ііипіапііаіів евве соп- 

ссЛипі, рпіД сапвае еві сиг, ві Іюто евигіаі, віііаі, аі^еаі, виссиг- 

гспДит евве поп риіепі? ()ііае сит віпі рагіа паіига сит іііів саві- 

Ьив 1і гіиііів, еі ипат еапЛопщие Ьитапііаіет ДевіДсгепі, іатеп іііа 
Дівсепшпі ріпа поп ге ірва ѵега, веД иіііііаіе ргаевепіі отпіа те- 

ііипіиг. Шов епіт, циов регіеиіо вштіріипі, врегапі віЬі ^гаііапі 
геіаіигов; е^епіев аиіеш, 4111а поп врегапі'), регіге агЬіігапіиг 

Ч согри$ въ см. общества. 
~) = еопаегѵаііо. 
я) йе оШс. ІИ. 5. 25. 

вс. йгаііат геіаіигов езве. 

Пшес]шс1 еіизтойі ЪотіпіЪиз ітрегііапі. Ніпг еві іііа Ріаиіі *) йеіе- 
віапсіа яепіепііа: 

Бс тепйіео іпаіе тегсіиг. (|«і еі (Ы сцюсі ейіь ай! ЪіЪаг. 
Кат рі Ший, цной йаі, рёгйіі еі Ші ргбйіі ѵііат ай тіяегіат. 

Аі епіт роёіа іогіаязе рго регіона 2) Іосіііиз еві. <^иій Магепз Тиі- 
1ІИ8 іп виІ8 оі'йсіаІіЪив ІіЬгів, поппе Ьос ійеіп яиайеі, поп аззе 
опшіпо 1аг$пепйит? 8іс епіт йіхіі 8): Ьаг«іііо, диае Ні сх ге іаті- 
Ііагі, іотет ірзит Ьепі^тіаііз ехііаигіі; ііа Ьепі^пііаіе Ьепі^пПаз 
іоііііиг, ^иа пио іп ріигез изиз чі§; ео тіішз іп тнііов иіі ровзів. 
Еі Ыст раиіо розі: <^иій аиіет езі віиіііиз ^^1ап1, ^иой ІіЬепіег 
і'асіаз, сигаге, пі і(1 йіиііиз і'асеге поп роззіз? Л7ійе1іееі ргоі'еззог 
заріепііае геігепаі Іютіпез аЬ Ішпіапііаіе топе^ие, пі гет іаті- 
Ііагет йШ^епіег сизіойіапі таііпідие агсат, сіиат іизііііат, соп- 
зегѵаге. (^иой сит іпіеііедегеі іпЬитаішт евзе ас пеіагіит, тох 
аііо сарііе 4)> ^иа8і асіиз роепііепііа, §іс аіі: Коппипиршт іатеп 
езі Іагё'іепйит, пес Іюс Ьепірпііаііз ^епиз отпіпо герисітпйит, еі 
заере ійопеіз ІютіпіЬиз Б) ерепііЪпз йе ге іатіііагі ітрегііепйит. 
^иій езі ійопеіз? Петре іів, пиі гезіШіеге ас геі'еіте й'гаііат роз- 
зіпі. 8і пипс Сісего ѵіѵегеі, ехсіатагет ргоі’есіо: Ыс, Іііс, М. Тиііі, 
аЬеггазіі а ѵега іизііііа еашпие ино ѵегЪо зизіиіізіі, сит ріеіаііз 
еі іштатіаііз оШсіа иіііііаіе теіііиз ез 6 ). Коп епіт ійопеіз Іюті- 
т'Ьиз Іагріепйит езі. зей пшшіит роіезі7), поп ійопеіз. Ій епіт 
іпзіе, ій ріе, ій Ьшпапе йі, іріой зіпе зре гесіріепйі Гесегіз. Ыаес 
езі ѵега іііа еі ^егтапа іизііііа, сиіиз зоіійат еі ехргезяат еій^іет 
пи Пат іепеге ѵоз йісіз 8). Ірзе рІигіЬиз Іосіз сіатаз, тегсеппагіат 
поп еззе ѵігіпіѳт, 1аіегізс]ие іп ІіЪгіз Іе^ит іиагипі °), ІіЪегаІііаіет 
^гаіиііат еззе, Ьіз ѵегЬіз: Кес езі йиЬіит, ртп із, пиі ИЬегаІіз 
Ьепз^пизпие йісііиг, оійсіит. поп Ггисіит зепиаіиг. Сиг ег&о ійо- 
пеіз роііиз Іаг^ігіз, пізі иі розіеа тегеейет гесіріаз? Те і^ііиг 
аисіоге ас ргаесеріоге іизііііае, пиізпиіз ійопеив поп егіі, пийііаіе, 
зііі, і’ате сопйсіеіиг; пес Іютіпев соріозі еі изпие ай йеіісіаз аЬип- 
йапіез зиЬѵепіепі иііітае несеззііаіі1и). 8і ѵігіиз тегеейет поп 
ехі^іі, зі ргоріег зе, иі йісіз, ехреіепйа езі; ег&о іизііііат таігет 
ргіпсіретпие ѵігіиіит вио ргеііо, поп іио соштойо аезііта, еі 
роііззітіті ігіЬие, а ещо пііііі зрегез. С^иій регвопаз еИ^ів? пиій 

*) Тгііштт. 2. 2. 58. 
рго регвопа—пообравтясь съ положевіеыъ выводимаго въ комедіи лица. 

я) йе оШс. 2. Іо. 52. 
4> іЪій. 54. 
в) подт» Шшіеі 1іошіпс8 Цицеронъ пошшалъ нвое. чѣмъ .Іактанцій, пмеино: 

іііупі, рюЬі, диі Ьспейсіа еизЬшеге роеБіші 
®) = шепри? ев. 
7) ас. йегі. 

йе пійс. 3. 17. 
”) йе ІекіЬ. 1, 18, 48. 

ло) — ехіхешае сеееіаіі. 



тетЪга ітрісій' Рго Ііотіпе ИМ Ышпй№ еві, пиіяпі Ше„ те 

Г^1Г’,ь," ^ Ьотшет Ри*о*- АЬПсе итЪгав Шав кіаёіпевппе іщіі- 
Нае, аИ]ие ір=ат ѵегаш еі ехргевват Іепе Ьагшге саесіч дРЬііі 
Ьп8) сіаийіз, йевіііпіів; ІшЬ^'таі Ы&п, Іпфі 

гііи°гк,п^°ттЛи8’ 81Й иШе8 Йе°’ чш’ е°8 ге1іпе4 іп Ѵ1*а циі врі 
Иотіш т Ч Т 1Л-.<11«№‘иг- пѵС’ Чшві™ *в еві, оі апііпав 
тпшт ) пе ехвііпещцііиг, Ъшпапііаіе вивіепіа. Оиі виссиітеге 

ропішо роіеві, 8і псп виссиггеііі, оссійіі. Ѵ»піш івй, ппі; пещи 
паіпгат-, геітопі. пефіе ргаетішп іп ео иной віі, всіипі ЙІіт 

шйсшйЙ 'ИТ' Г1"'- ВІ ш КІ Ч”оіі махіте саѵепі, іпсійипі, иі 
Й ѵ!1'11’ ЭиГ реГеа{ отпіпо> аиі ай Іетрив Ьгеѵіввітит 
рю.чіі. Кат ехі^пат віірет тівегів пе^апі, оиі сопчеіѵагеЬи- 

пеХ,гяееі рГ Т ШПь-8и0 Ѵ0ію“’ Ра‘гітопіа Я» е&шйипі, иі аиі 
ФІ 1 ёі! К ІЯ ?*' сотРШ'еп1, аиі «ни тахітів виів Йатпіч 

Раіё :' Л‘1ПаЛ Г' ЧШ<1 ЙІМП<1'1Ш е8‘ Ле іі8> Ф'і рориіагі Іеѵі- 
ЦГЬ*8 вийесіигав орев ехЫЬепЙів т„„е- 

Ь ітрепйипі ). піві еов Йетепіея аіфіе і'игіовов, пиі ргаевіепі 

^сіГр“а“ ІкГе ,? 1ра ^"‘’Г 0егпп «и™. ЩіМш ргаевіаіпг. ассір‘а4. веч не иі еві птшв ѵоіиріач свйпса еі Ьгеѵів. осМогпт 
іп^. Ш еІ аипшп, аиі оЫіѵівсипІиг Іютіпев еі «Пегим гктпа рго 

Рапі™ ^ ЬесП ’ аѴ СІіат 0Йепаип‘аі-. 81 поп еві ІіЬіДіпі ѵиІеі ваіів- 
гкі ё,’,і Т Ьвтше8 8*и1Н^ті таішп віЬі так сотрагаѵе- 
іті, аиі, ві айео ріасиегті, піЫІ атрііив, плат іпапет Раѵогет 

Ьпт?ие Гс1,т Нг? > а88е«и1»11иг. 8іс пиоіійіе Іеѵ.ввіто- I *ё, Ж®Іпит Рвлгипспіа ш гев виркгѵасиав ргойщипіиг е). Кит 
ті' I варіепПив, Чш иіііюга сі Йіиіигпіога сіѵіішв виіз ехЫЬепІ 

11 ’ С1І1СС§ «ш риЫісів орегіЬпз ехвігисіів, тетогіат по 

оиіа пёг ёГеіи-14' ’1С 1811 ЧШЙет гес‘е:Ьопа8иаіпІеі-Ж8ере1іипІ 
ккгпё т°Па ЧШСЧиат тогіиІ8 «■** пес орега вогит вет- 
Р ,, ' щ®| |ЧИ1Йст апі ипо ігетоге Іеггае Йіввіраліиг еі сог- 

Йкшфёё сопвитипіиг іпсепйіо, аиі ЬовШ а1іЧио ітреіи 
Йллипіиг апі сегіе ѵеіивіаіе ірза сіівчоіиіа ІаЬипіиг. №Ііі1 авіепіш 

8ит Ч ѵіилёч ’ дТТ® °* “““ Й€іит- Ч«ой поп сопйсіаі еі соп- 
іГ ё г А Ь?С, ІІ!1Й‘іа С* 1епі1а8 а°ге8СІІ ПпоІМІе таців, 

8ПІВ аиі сІіеШІЬив (агріипіиг; 
Ріаееіапі ЬовйтЬив, еі рговипі: вей поп еві Ша ѵега еі іичіа 

*) — ѵііаш Ьотіпиш, Ьоюіпев. 
) 8С. ЬотіпІБ. 

Ѵ^о«оІЛе!Іпе*’#иа 4исЙ гаііопеі рориіагет чиірре аигат сарі^пйі ЛѴаІсЬ 

Те,еиійЛаІ^ГдаеГ *"»* иредм-томъ рааговоровъ въ 
Э ;,т тратитыя (о. фр. ргоіИеце). 
) Сіе. рго МагсеІІо 4. 
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)аге.іІіо. Вепейсепііа епіт пиііа еві. иЫсшпфм песечвііач поп ечі 
I епі егео пшгппій ртаііае саива НіЬиііиг поп Іт%*шІІЬш, аиі сшп 
іоепоге гейіі, еі Ьеііейсепііа поп епі. диосі еічі цгаіиш еві іів. 
пиіЫич Йаіиг, ш.чіит Іатеп поп еві, ірііа ві поп йаі, пііііі таіі ве- 
ошіиг. Ипит і6іІиг сегіит сі ѵегит ІіЬегаІІІаіі.ч оййп'пт еві е^еп- 
іев аіцШ іпиіііев ') аіеге. ’ °' 

Сам 12. Наес еві іііа регіесіа іивііііа, пиае сивюйіі Ьита- 
пат, сіе цііа ріиіочорііі 1в§*шптг восіеіаіет. Ніс ДОпііагиш тахі- 
тив ас ѴСП88ІПШ8 Ііисіив е.чі, пои иіі оріЬив ай ргоргіат ітіич 
ѵоіиріаіет вей ай тиііогпт .чаіиіет; поп ай ргаеаепіет впит Йгис- 
Ішп, вегі асі іичііііапі, пиае зоіа шщ іпіегіі. Тепешіииі ечі2)Ыіиг 
отш тойо, пі аЬ оійсіо тівегісогйіае чрез гесіріепйі аЬв.і отпіпо: 
ЙШ1І8 ешт орепз еі ойсіі тегсез а йео еві ехвресіапйа вок. Кат 
ві ап Ііотіпе ехвресіев, іат поп Ьитапііаз епі Ша, вей Ьепейсіі 
іепегаію; пес роіекі ѵійегі Ьспе тетічве, пиі ципй йасіі, поп аііегі 
вей 8іЬі ргаевіаі: еі, іатеп гев ео гейіі, т, Чцой аііегі тоівоие 
ргае ІЙ4егіС. пііііі аЬ ео сотшойі врсгапв, ѵсге віЬі ргаевіеі, оніа 
шегсейет саріеі а йео. Нет йеив ргаесеріі, иі, ві циаийо сепат 
рагаѵептив, еов т сопѵісіит айІііЬеатив, Чиі геѵосаге3) поп ро5- 
віпі еі ѵісет гесійеге: пі отпів асіив ѵііае повігае поп сагеаі тіве- 
псогйше типег» Кес Іатеп пв^иат іпіегйісіиіп чіііі рціеі аиі 
сотгаишопет сит атісів, аиі сагііаіет сит рѵохітіб; вей поіит 
поЬіа йеив Іесіі, пиой віі ѵегит еі іикіит орив. ііа пов орогіеі сит 
ргохшпв уіѵеге, йпттойо всіатіі», Ший ай Іштшет, Ьос ай йо-іт 
рсітіпеге ). Ргаееіриа іеІІиг ѵігіпч сзі іюзрііаіііав. пиой рііііоворііі 
фіощіе ашпі: вей еат йеіои'нікиіі а ѵега іивііііа еі ай соттойпт 
іаріипі. Кесіе іп<|иіі Сісего 5), а ТЬворІігавІо еві Іаийаіа Ьоврііа- 
Іііав. Нві епіт, иі тіііі пиійет ѵійеіиг, ѵаійс йесогшп, раіеге йо¬ 
тов Іютіпит йіивіппт ІювріІіЬиз іІІивІгіЬи.ч. Еойет тойо пігвив 
еггаѵіі пио Іит. сит ійопсів С88с йісегеі Іагціепйит. ^оп епіт 
півИ еі варіепііч ѵігі йотив іІІпчігіЬпв йеЬеІ раіеге, вей ІттіІіЬи? 
-I аЬіесІів; пат іііпвігев іЩ ас роіепіев пиііа ге роввипі іпйівеге, 
Пик ориіепііа впа сі типіі еі ММ. N11111 аиіеіп а ѵіго аізіо 
Іасіепйит еві, піві иной віі Ьепейсит. Вепсйсшт аиіеіп, чі геіег- 
Іиг. іпіегіі аііріе йпііиг; пес епіт роввитиз ій ІіаЬеге іп1е§тит, 
сшив ргеііиш поЬів регвоіиіит еві. Іп Ьів ііапис Ьепейсіів іивііііае 
гаію ѵегваіиг. ццае ваіѵа еі іпсоггиріа рсгтапчеппі: рспиапепі 
аиіет поп аіііег, пиапі ві ргаевіепіиг Ив ЬотіиіЬав, (рп ргойевче 

і іппіііез, г. е. тагшѵъ, оть коихъ нельзя иолучитышкаяоП благодариости. 
) — ясіеішат еі рго сетіо ПаЬепйиш. 
) = ѴІСІ85ІШ ѵосаге. 

* ВеиеГассге атісів еі ргохітів, и е. со&ііаііз регішеі асі Ьотіиоиі, і. е. 
езь теге иитапиш ориз, аі Ііепеіасеге іів дп1 поп рпв^иііі ѵісет геіЫеге езі йіѵі- 
пит ориз ешзоие ЬепеБсепІіае тегсез а Кео ехзре іашіа. Випеш. 

) сіе отс. 2. ій. 64. ТЬеоріігазіиз. Ѳе%л=іо^;, изъ Ефеса, ок. 312 до Р. Х-, 
философъ перипатетикъ. Изъ его сочи неній особенно извѣстны уарву.т^гс. 



ішНс іжніо рмонк АІ Ше ш і-егірігпЛіе іЦичПгіЪпв пііііі япесіаѵіі 
ЙІШГІ, пив нІЛПаІет, псе Лівзіпшіаѵіі Іюлю Іздепіовш!. пц.'й ех е0 

Аи Ѳ"І,П- ЧШ М Г^епіеш аХх*™ 
^а1іат Рппсірит, ЧІ10в ьіЫ ЬояріІІІ гі атіеіііае іиге 

“пШ" ° ‘1Ш’П "Ш, - “«шпеп*в Сісегопіч іпсопйапііа. еі 
Ісгйт гі ё.П1 рочаеЫ Мес 4і™ пойгів, чіиіт вий ѵегЬв геСеІ- 

Ф‘Ьфи; гаахіт* 8,1 «иптоЛкш 
8Іп ыГГ<!‘(ІС Яё >'■ \ т,1“"1С 6556 ѴЙЙт Ьші,ті- Ыетеііат 

г !’ ягарЬив еі ареМі Іюттіз е<*е атЫге х). аітиіаге аІічпіЛ еі 

С“\8,Т1 аесК ѴІЙеті> С1™ ^»Ч «ел рмТЗм 
В'ПІиіг ^ »Ьі 1'гавйеі, яеЛ івдйіюа роііав, еі айпіі, еі Ыіасік, 

япШлІя " «'1° «іеіспЛегеІ, 4110 тіт* аяЬШова Ши Ііо- 

аЛѵРпіптт ,е88е*? Ти ШІІ1І рвг «""пев ропав игсшпмпте, I 
. Лѵетепіщ рориіогпт аЬ,пе ш-Ытп ргтгір» Лопшт 1,тт іііѵЙсв, 
' , },е1 со8 Ч»"" “ѵе5 <*>™т роіелііаіп соііяог|ііагс; ѵеіюіив Іе тйпт 
Рпс Мр <*:.],05ГіЫога ѵіЛегі, сіті ЙиЛеньиІШіаІІ Іиае. Ѵегит 
Іюг Ше пол роі.118 тише: цкн! епіт п.ііщя іп Сіеегопст сопѵе- 

РпР п'КТ'Тта ѵе” тгі8 «Я*®» «с всіеіге іп Іюк я, Іачиеоя 
“Ж:,7а®Й 1,1 е1 Р**31* Црюял, (еяіевсаіпв Щ иоп аЛ легат 
шйітіп, чшш поп Іепеаі, ргаесефіа яе Лаге, веЛ аЛ птЬгаш іта- 
Кшстчие шййше. %поясепг1иш ей івШ,г птЪтісо *) еі іта?іш- 

* Рр»^5#ОТІ’ ** аЬ еп Ѵ"Г1‘» ехіеещіа ей, Ччі 8е певсігс Іаіеа- 
1,11. Сарііѵопіпі гесіетрію та-ртш аічие ргаесіапіт іийіііае шп- 

Га" ^н|'0Г,-К ет !1,РС“ ТиНічя 8) арріоЪаѵіІ. Ацтм Ііасс ііепірш- 
Іопш р я і I геіриЫісае ея иіііів, геШші с зегѵііпіе саріов, 
пхиріііап Іепшоіеа. Напс еро сопвиеІиЛіпет ЬетртШів Іагеіііопі 
тішеіит іопре. апіеропо. Наес ей ргаѵітп Ьотмгат аЦпе та§по- 

■ іпі,. Г0Р,,1,М орпя екі, аіи’е раирегея ас геііітеге 
яппрП і "т-арі"- ,шв*08’ я *"* Ьаво Ьеіап*, вгаѵев еі шміі 
ѵяѵіі рГ „иГ; ТГ еі11ш тяхіш® Ьпкііа ей Ьспсіасеге ч«08 пето вре- 

". асІнгоБ. адп ч11* Ьопшп Расіі ѵеі еопваприіпео, ѵеі рго- 
ЧВИеѳ ай ппШт, аиі еегіе ной тарпат ІанЛет шеге- 

іш, чта гавеге йеім», мцое ітріия ае (ІсІейаЬіІік, піві Респгіі ІЛ, 

ііт’іяо я 61 ®?‘ІІЯ* ірЧЙ 61 11есе*і(™1о ех%й; еі й (исіі, иоп Іат 
іп ! ( ?1е* Ч"ат '■оргеЬопяопів ѵііапйас *га«а іасіі. Оиі 

йрргрі яп , 11СП° 61 ,р!№10’ ік Тего <,івпп8 «<* ЬпЛе, чпопіат, м 
Іасеіеі, вок Лпсівд ей Іштатіаіе. ІЫ егво ічйіііа ей, пЫ аЛ Ьепе- 
ІасіепЛшп иесаяйіаіія ѵіпспіит тЛІшп ей. Нос ірінг оійсіпт Ьепіе- 
, * ПС аикуоадге чп'Лет Іагеіііопі патент ЛсЬіііІ: 4110Л ей 
сотііаі аиіія, еі е ЛіюЬия Ьоіда ІЛ, двоЛ йі теііня, еіщеиіія 111а 
етт Іаіріію Ьоттпт раігітопіа «на іп таге аЫісіепСшп *) іпапів, 

поръ .атыіий ’ 'ККЯП ГЛ0Ме1воГ*и“ своето честолюбія посрсдствош, лропс- 

2 аё‘сш‘|™ Щ 63Ч'“”'’ Ч” <І!“ 1,га“с»‘а аі1 цш,таш '“«‘“и ічвІШае. 

*) намекъ на т. п. пашиасЬіае. 
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еі )етів. еі. аЪ отпі іивШіа гешоіі88Іпіа еяг. Ііацис не йісі диігіеіп 
гаипега оропеі, іп гіиіЪпв пето ассіріі. піві пні ассіроге поп теге- 
іиг. Коп іп іп из таеппт іпвтіас приз ел. риріііой еі ѵйиав с1е§«- 
ііііоя еі аихіііо іп^і^етез іпегі аіфіе йеГешІоге: Чпой асіео нпіѵег- 
8І8 йіѵіпа Іех іііа ргаеьегіЪіі, ^ііешйоциійсіп Ьопі (|ііі(|ие іийіеев ай 
оі’йсіит 8ітт іийісат. регііиеге, иі іів патгаіі ІшташШс і’аѵеапі 
ас ргойезве пііапіиг. Ѵтіт Ііасс о]іега ргоргіе -повіга віті, д иі 
Іе^ет. дііі ѵегЪа іряіив йеі ргаесіріспіік ассерітив. Кат іііі 8еп- 
ііипі, паіига езде іияіит Цісгі еое. чпі ітеіа сагет, аей, сиг На 
8Іі., поп регврісіипі. І)еия епіт. сиіия регрета сіетепііа е^і., ійсігс» 
ѵійная рііріПояцие йеі’етіі ас і’оѵегі іпЪет,, пе дпів гевресш ас пше- 
гаііопс рі^попші1) впопип геіапіеиіг. с]іютіші8 тогіет рго іияіі- 
ііа ййечие кивгЛріаі.: яесі тснпсіатег ас іогі-ііег кпЬеаі, сит ясіаі. 
8е саго8 81108 йео геНпцнеге, пес Ііів птцпат ргаеяійіит йейіШгит! 
Ае^гоз піи^не, «іиіішя йейіегіі, диі аззізШ, сіігапйоз 1оѵепйо8^ие 
впасіреге вшитае Ііитапііагія еі. піа^пае орегаііопів 2) еві: чиой г/иі 
^есегіі.: Ыс ѵіѵаш Іювішіп йео асгціігеі, еі (рюй аііегі йейегіі, ай 
іешрив, ірае а йео ассіріет іи аеіегшіт. ІДішшт іііий еі тахіггтт 
ріеіаііз оііісіит екі рего^гіпогпт еі раирегит яериііига: циосі іііі 
ѴІГІИІІ8 іивіЛііііепие йосіогея ргогвия поп аШ^египі. Кес епіт роіе- 
гапі. ій ѵійеге, іріі ипіііаіе отпіа оІЯсіа 8ііа теііеЬапиіг. Іп ееіе- 
гіз епіт, Г]пае япрга йісіа 8ііпі, ([ііатѵія ѵегпт Іітііет поп іетіе- 
гіпі, іа теп (рюпіат соттойі аіііріій іп Ріа йергеЪепйепті, дааеі 
ойоге фіойат ѵегііаіія геіепіі. ргоріие 3; аЬеітаѵегипі: Іюс апіет, 
чиіа піійі ѵійеге іп ео соттойі роіегапі, ге1іг|испті. <^иіп еііат 
пои йеіиегипг., (ріі яирегѵаеапеат іасегепі зериііигат, пііиідие вязе 
Йісегст таіі, іасегв ііііттаіііт аі^ив аЬіесіит. іт]ііат 
яаріешіат сит стпе Ьитаптп ^еішв гевриіі, іпт йіѵіпае ѵоссв 4), 
іріар ій Яегі шЬепі. Л етт іііі поп аийепі, йісеге, ій поп севе Іагіеп- 
йпт; кей, яі Іогіе поп йаі, піЬі! езяе іпсоттойі. ІІ^адпе іп еа ге 
поп тат ргаесіріепііпт, дпат сопяоіапііит Іітрипіиг оІОсіо, иі зі 
Іопе ій заріепіі сѵеиегіі. пе ве оЬ Іюс тізегпт риіеі. Коз аиіет 
поп фіій яаріепіі Іегешіпт віі йісітия, явй ^иій іасеге ірве йеЬеаі. 
Ііаіріе поп г|ітегіініі8 щтс, піпіпте іоіа яереііепйі гаііо віі иіііія, 
песпе, зей Ьаес. еііатяі яіі ігшпія, иі іШ ехівіітапі, іагаеп іасіепйа 
езі, ѵеі оЪ Іюс воіпт. фіой арий Ьотіпез Ъеие еі Іштапе Яегі ѵійе- 
іиг. Апітия епіт диаегііиг. еі ргорояііит ропйегаіпг. Коп вг^о 
раііетпг, Ярпгат еі й^теиіит йеі 51 Іегія ас ѵоІпггіЬня іп ргае- 
йат іасеге, зей геййетиз ій іеггае, шійс огіит еяі. еі г;ііатѵія іп 
Іютіпе і^поіо, иесеяяагіогит типпв ітрІеЬітиз, іи іріопіт Іосит,. 

') рі^пога = сопіи^ея еі ІіЬсгі. 
2) орегаііо вс. еіеешозуиае—благод'Ьнпіс, милосердіе, сі. орегагі. 
а) т. е. ііа аЬеітаѵегипі, иі поп Іопре в гесіа ѵіа іііегіпі. 
4) ~ еегіріш а васга. 
5) =- диогі Йеив Йпхіі. 
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<|!ііа Лев.ипі вигсеЛаІ Ьптапііав, еі иЫсшш|ме Ьото ЛевіЛегаЪіІиг. 
1 ех,8І оіпсіиш повіпіт риІаЫтия. Іп ерю ачіет тачів іивііііае 
гаію сопяічііі, (|иат іп со, иі ттЛ ргаевіатич пряіпв рег аІГес- 
("ш ). ргаевіетю аііепів реі Іттапііаіет: іріае еві тиііо сегііог 
іивІюгг|ие, сит кт тт Іттіпі ргаечіаіиг, циі піЬіІ вепііі, чей Лео 
чоП сш сапввітит вастііісіііт еві орт іивішп. ІИсоІ аіітііч ІЪг- 
Іачче: чі Лаос отпіа Іесего, піЬіІ ІіаЬсЬо. уній епіт, ві тавпич 
Ьоштшп тшшгив одсЬіІ, аіреія», саріеіиг, пшгісіиг, Щ Ітес Іасіеп- 
іеш ч;1 .то Ліе раігііштіо ехиі чіі песевве, регЛапте гет Іаті- 

1 ^гет т®Р ам1 таіогит ІаЬоге чмЩІИпш 2), иі іат ірві шіііі аіііша 
ішвепсогЛіа ѵіѵспЛит .чіі? урііі іи іат ри.чіПо ашто раирегіаіет 
Іітеч. фіата еііат ѵс-чігі рІп'ІоворЬі ІапЛапІ тіііідие Іш Іпііич, пііііі- 

<іие НаприШіиа евве Ісвіатиг? Нос, циоЛ Іітев. воШсіІиЛіпит рог- 
и.ч ем. Ап щпогач ерюі регісіЛія, фюі сачШик сит Ііія таіів орі- 

. 8ПЮЙС»»- Чипе Іссит Ьепе ацепі, чі віпе Іип стоге Ігапві- 
ѵ. ). Іи ѵего ргаеЛа оппяіт іпсгЛів еі вроііа еегіч, «|иае іггііепі 
аттоя еііат Іиогит. йпіЛ ег^о ЛиЬіІач Ьепе соііосаге >Л. циоЛ ІіЬі 
Іигчап епріеі аиі шшщ Іаігосіпіищ, аиі ехіяіепя герепіе ртвегір- 
Ію, аиі ЬояІЛів аЦиа Лігерііо? УиіЛ ѵегеге, Нихпт сі Ігаяііе Ьо- 

111,111 ^1сеге ветр.іегппт, аиі Нюяаигоя Іиов сивІоЛі Лео ггеЛсге, иЫ 
1иг<™ ргаеЛопетгціе Іітеач, поп піЬіфпет, поп Іугаппит? 

7® арии Л»ит Ліѵев еві, раиріт ояяе питциат роіеяі. 8і іпвііііат 
Іапіі риіав, «щиеге аЬіесІів опегіЬия, ^иае Іе ргетипі, ІіЬега Іе 
іркиіп сотреЛіЬия еі саіепія, иі ехреЛіІия аЛ Лейт сиггав. Март 
еі ехееіві ашші еві Лечрісеге еі саісаге тогіаііа. 8еЛ ві Ііапс ѵіг- 
Іиіет поп сарів, иі Ліѵіііав Іиав іи ягсаш Леі сопіегав. иі ігатіі- 
Ішв ІіЬі сотрагрч йгтіога, ІіЬегаЬо Іе теіп. Отша ічіа ргаессріа 
поп НЬі яоіі Лапіиг, веЛ отпі рорпіо, чиі тепіе сопіипсічв еві еі 
соііаегеі віені ііото ипив. 8і ч01ив шарпів орегіЬия поп виЯісів, 
рго Щпіі регіе орегаге іивііііат, віе Іатеп, иі фжпіит Ліѵіііів 
тіег ееіегов. Іапіит ореге *) ргаесеііая. Кеі|ие пипс виаЛегі ІіЬі 
ітіев, иі гет Іаітііагет Іиат тіпиа* ѵеі ехЬаигіая; веЛ еріае іп 
вирегѵасі а Іиегав ітрепяпгия, аЛ теііога сопѵегіая. НпЛе Ьевііач 
етів, Ьтс саріоя геЛіте; ипЛе Іегав равсів, Ьіпс раирегеч аіе: ипйе 
Поттеч аЛ ріаЛіит °) сотрагав, Ьіпс іппосепіев тогіиов череіі. ОчіЛ 
ргоЛечі ртЬіае периіііае Ьеяііагіоч °) Іасеге Іосиріеіев еі іпчітеге 
ал а^рііа. Іпшвіег аЛ тарпит васгійсіит таіе регііига, иі рго 
Ьі.ч \ еі Ія типегіЬив ЬаЬеав а Лео типив аеіегпит. Марпа ечі тіве- 

) — ріеіаіеш, сагйаіет. 
) = псдиЦКат. 

а) іе геНдиегіпѣ. 
*) - тібргіеоггііа. 
®) т. с. уіайіаіогее. 

аавима^сь^РпІЧт-Г Еъ амфитеатрахъ съ дикими звѣрями, 
іілвшк всѣ Юг™' киІІ и Г Д^нычі, естествевво, что это были ЛЮДИ, поте- 
1-н вшіе всъ догірыи качества (регйііае ведиіііае). 

гісопііао тегеев, сііі Йен8 роШееѣнг, рессаіа яе отпіа гетіевтит. 
Яі аийіегів, іпдиіі, ргесез зирріісіз іиі, еі е&о аийіат іиаз: зі ті- 
яегіия ІаЬогапііит Гиегіз, еі с^о іп Іи о ІаЬоге тізегеЬог. 8і аиіет 
поп гезрехегіз пес айіиѵегіз, еі е^о апітит іиит сопіга іе §огат 1), 
іш'жріе іе ІеёіЬиз іийісаЬо. 

Сар. 13. Циоііепз %ііиг го^агіз, іепіагі іе а сіео сгейе, ап 
зіз йір;ішя аийігі. Сіттізрісе сопзсіепііат іиат, еі ертпіит роіез, 
тейеге ѵиІпегіЬиз. ^ес іатеп дніа рессаіа Іагдіііопе іоііипіиг, сіагі 
ііЪі Исепііат рессатіі риіез; аЬоІепіиг епіт, зі йео Іагіііаге, ^иш 
рессаѵегіз. Кат зі ййисіа Іаг^іепіИ рессез. поп аЬоІепіиг. Реиз епіт 
риг^агі Ьотіпез а рессаііз тахітс спріі. ійеодпе а^і роепііепііат 
іиЬеі. Адеге аиіет роепііепііат. пііііі аІіий езі. ^иат ргойіегі еі 
яійппаге, зе иііегіиз поп рессаіигит. І^позсііиг ііасріе ііз, чиі ай 
рессаіит ітргийепіег іпсаиіедие ІаЪііпіпг; ѵепіат поп ЬаЬеі. ^иі 
зсіепз рессаі. Кес іатеп зі а1і^иіз іиегіі ригійсаіиз аЬ отпі ІаЬе 
рессаіі, іетрегапйит зіЬі аЬ ореге Іаг^іііопіз ехізіітеі, ди іа поп 
ЬаЬеаі рессаіа, диае йеіеаі 2). Іто ѵего іит таріз іизііііат йеЬеі 
орегагі, сит Іасіиз еві іизіиз, иі диой апіе іп тейеіат ѵиіпегит 8) 
Іесегаі, розіпюйит іасіаі іп Іаийет ^Іогіатдис ѵігіиііз. Ео ассе- 
йіі, еріой пето еззе зіпе йеіісіо роіезі, диагпйіи іпйитепіо сагпіз 
опегаіиз еві. Сиіиз іпЙгтііаз ігіріісі тойо зиЬіасеі Йотіпіо рессаіі: 
іасіія, йісііз, со^ііаііопіЬиз. Рег Ьоз ^гайиз ай зиттит сиітеп 
іизііііа ргогейіі,. Ргітііз езі ѵігіиііз ргайиз, таііз орегіЬиз аЬзіі- 
пеге; зесипйиз, еііат таііз ѵегЬіз; іегііиз, еііат соріаііопе гегит 
таіагит. ^иі ргітит ргайшп азсепйіі, заііз іизіиз езі; диі зесип- 
йит, іат регіесіае ѵігіиііз, 8і^^1ійет педие Іасііз, педие зегтопе 
йеііпдиаі; диі іегііит, із ѵего зітііііийіпет йеі аззесиіиз ѵійеіиг. 
Езі епіт раепе зирга Ьитапит тойит, пе іп сорііаііопе диійет 
айтіііеге, диой зіі ѵеі іасіи таіит. ѵеі ітргоЪит йісіи. Ііадие 
еііат іизіі Ьотіпез, диі і’гепаге зе роззипі аЬ отпі ореге іпіизіо, 
поппитдиат іатеп ірза Ігарііііаіе ѵіпсипіиг, иі ѵеі іп іга таіит 
йісапі, ѵеі іп азресіи гегит йеІесіаЬіІіит со^ііаііопе іасііа сопси- 
різсапі. ^ио(М тогіаііз сопйіііо поп раіііиг. еззе Ьотіпет аЬ отпі 
тасиіа ригит, йеЬепі егро Іаг&іііопе регреіиа рессаіа сагпіз аЪо- 
Іегі. ІІпит езі епіт заріепііз, еі іизіі, еі ѵііаіів 4) ѵігі ориз, йіѵі- 
ііаз зиаз іп зоіа іизііііа соііосаге: диа ргоіесіо диі ереі, Нсеі Ше 
Сгоезит аіи Сгаззит 5) йіѵііііз зирегеі, Ыс раирег, Ьіс пийиз, Ыс 
тепйісиз ригапйиз езг. Бапсіа і^ііиг орега, иі іпйитепіо іизііііае 
ріегаііздие ѵеіетиг, дцо поз ехиаі пето; диой поЫз зетрііегтпй 
ргаеЬеі пгпаіит. Кат зі йеогит сиііогез зітиіасга іпзепзіЪі- 

’) = асіѵегяпв Іе ішшібсгісогб его, 8ісиІ Іи ег^а аііов іиівѣі. 
а) = диае ЛеЬеаі гейітеге. 
я) = рессаіа. ч 
4) ѵйаііз = ѵііаш аеіегпат сотрагапв; друтіе: Ьото ѵііа йі^пиз. 

богатства М. Лнпішія Красса, члена 1-го тріумвирата, вошли въ посло¬ 
вицу; сі. Гегз. 2. 36: Кітс І.исіпі іп сатроз, пипс Сга$ві шіШІ іп аейез. 



Ііа ’) рхсоішП *), кі чи^иісі ргеііові Ыгепі, іи еа соііГсгипі, пиі- 
Ъиз пес иіі роззипі, пес ^гаііаз а^еге, иной ассерегіпі; оиапіо 
іияішз езі еі ѵегіиз 3) ѵіѵепііа йеі зітиіасга ехсоіеге, иі рготе- 
геаге ) ѵіѵепіеш.-' уиае зісиі изиі ЬаЬепі ниісдиій ассерегіпі еі 
<?гаііаз а^іші, ііа йену, іп сши$ еопяресіи Ьоітш Іесегіз, еі ргоЬа- 
Ьіі, еі тегсейет ріеіаіія ехзоіѵеі. 

Сар. 14. 8і ег^о іп Ьотіпе ргаесіагиш еі ехсеііепз езі Ьоппт 
тіяепсогйіа, ійцие йіѵіпіз іезіітопіія еі Ьопогит таіогитіріе соп- 
яети пріітит іийісаіиг, аррагеі. рЬіІозорЬоз 1оп"е аМиіяяеаЬЬи- 
тап° Іюпо, иш пение ргаесерепші еіизпюйі ниісииат, пение іесе- 
гтіі, вей ѵігіиіет, ииае іп Ііотіпе ргоретойит зіп^иіапя езі, рго 
тіііо зетрег ЬаЬиепті. ЬіЬеі Ыс іпіегропеге иптп йе рЬіІозорЬіа 
Іосит, иі Шогит ріепіиз соаг^иатиз еггогез, циі тізегісогйіатп, 
сирійііаіет, теіит, тогЬоз апіші арреііапі. Сопапіиг іііі ииійет 
ѵігіиіез а ѵііііз йізііп^иеге, ниой езі зале іасіШпшпі. І^иіз епіт 
поп роззіі ІіЬегаіет а ргойіцо зсрагаге, иі іііі іасіипі, аиі рагсит 
а зогйійо, аиі ниіеіит °) аЬ іпегіі, аиі саиіит а іітійо? ниой Ьаес, 
^иае зипі Ьопа, йпез зиоз ЬаЬеапі; иноз зі ехсеззегіпі, іп ѵіііа 1а- 
Ьипіиг, ііа иі сонзіапііа, пізі рго ѵегііаіе зизсеріа зіі, йі ішри- 
йепііа. Ііеш іогіііийо, зі тйіа песеззііаіе совете аиі поп рго еаиза 
Ііопезіа сегіиш регісиіиш зиЪіеііі, іп іеіпегііаіеш сопѵегіііиг. Іл- 
Ьегіаз ниоиие, зі аііоз іпзесіеіиг роііив, с]иаш іпзесіапііЬиз гезізіаі. 

■сопіитаеіа езі. беѵегііаз еііат, пізі зе іпіга соп&гиепіез посепііиіп 
роепаз соёісеаі, йі заеѵа сгийеіііаз. Ііание йісипі, еоз, дш таіі 
ѵійеапіиг, поп зиа зропіе рессаге, пес таіа ]>оііиз еіі^еге, зей Ьопо- 
тт зресіе Іарзоз, іпсійеге іп таіа, йит Ьопогит ас таіогпт йізсгі- 
теп і^погапі. Наес ниійет іаіза поп зипі, зей ай согриз сипсіа 
геГегипіиг. Кат рагсит еззе, аиі еопзіапіет, аиі саиіит, аиі српе- 
іит. аиі іо Пет, аиі зеѵегит, ѵігіиіез зипі ниійет, зей Ьиіііз іет- 
рмаііае ѵііае. Коя аиіет, ииі Ьапс ѵііат сопіетпітиз, аііаз поЬіз 
ѵігіиіез ргорозііаз ІіаЬетиз, йе нчіЬив рЬйозорІіі пе зизрісагі ииі- 
йет иііа гаііопе роіиегипі. Пацие еі ѵігіиіез ниаяйат рго ѵііііз, 
сі ѵіііа сртаейат рго ѵігіиііЬиз ЬаЬиегипі. Кат 8іоісі айесіиз отпез, 
фіогит ітрпізи апітиз соттоѵеіиг, ех Ьотіпе іоііипі *): сирійі- 
іаіет, іаеііііат, теіит, тоезііііат, ииогит йио ргіога ех Ьопіз 
зипі аиі іиіигіз аиі ргаезепііЬиз, розіегіога ех таііз. Еойет тойо 
Ііаес ниаііпог тогЪоз, иі йіхі, ѵосапі, поп іат паіига іпзііоз, ииат 
ргаѵа оріпіопе зизсеріоз; еі ійсігсо еоз сепзепі ехзііграгі роззе 
гайітіиз, зі Ьопогит таіогитние оріпіо іаіза іоііаіиг. 8і епіт піЬіІ 
сепзеаі заріепз Ьоппт, піЬіі такт, пес сирійііаіе агйезсеі, пес 

*) — веши сагепііа. 
а_) — ехоліаге. 
3) = аеушиз. 
*) ~ срвц. гл. У коп. 
*) = пеиігіик рагііа біийіозиз. 
) Т. н. СТОПЧеСКая аігаУеіа. 
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Іаеііііа дезііеі, пес шеш іеітеЬііш-, пес аеётііисііпе сопігаЬеіиг. 
Мох ѵійеЫтиз, ап сШсіапі срюй ѵеііпі, аиі (рай еійсіапі; іпіегіт 
ргорозііиш аггоё'апз ас раепе іигіозшп, циі зе риіепі тейегі еі 
епііі роззе сопіга ѵіт гаііопеті[ие паіигае. 

Сар. 15. Ііаес епіт паіигаііа еззе, поп ѵоіипіагіа, «лппіит 
ѵіѵепіішп гаііо Йетопеігаі, нпае іізйсчп опшіЬпз с]иаіііиг ай'есііЬпз. 
Регіраіеіісі ег^о гесііиз, ииі Ьаес опт іа (ІеігаЬі пе^апі роззе, нша 
поМзсша зітиі паіа зіпі, еі сопапіиг озіепйеге, диат ргоѵійепіег 
еі <іиат песеззагіо йеиз, зіѵе паіига, зіс епіт йісипі, Ьіз поз агта- 
гіі аЬесііІтз: ииоз іатеп. (|ш'а ѵіііозі ріегиітріе ііипі, зі пітіі зіпі, 
роззе аЬ Ьотіпе айЬіЬііо тойо заІиЬгііег іетрегагі, иі іапіит 
Ьотіпі, г/штіит паіигае заііз езі. геіітртінг. Коп іпзіріепз йізри- 
іаііо, зі, пі йіхі, поп ай Ьапс ѵііаш отпіа геіеі гепіиг. 8іоісі ег^о 
Іигіозі, сріі еа пои іетрегапі, зей аЬзсіп(1ипі. геЬизнііе а паіига 
іпзіііз сазігаге Ьотіпет ниойатішніо ѵоіппі. <^иой іаіе езі, диаіе 
зі ѵеііпі аиі теіит йсігаЬеге сегѵіз, аиі ѵепепіті ап^иіЬиз, аиі 
ігат Іегіз, аиі ріасійііаіет ресіійіЬин. Кат ииас зіп^иіа тиііз 
апітаІіЬиз йаіа зипі, еа ѵего ітіѵегзя, Ьотіпі зітиі. ^^юЙ8І, иі 
тейісі аГйгтапі. Іаеііііае аНесіия іп зріепе езі. ігае іп іеііе. 11Ы- 
йіпіз іп іесоге, іішогіз іп согйе, Іасіііііз езі іпіегйсеге апітаі ірзит. 
диат ех согроге аііг;иій еѵеііеге: иной езі анітапііз паіигат ѵеііе 
тиіаге. 8сй Ьотіпез ргшіеиіез коп іпіе11е«іті, сит ѵіііа ех Ьо¬ 
тіпе іоіііті, еііат ѵіііиіет зе іоііеге, спі зоіі Іосшп Іасіипі. Кат 
зі ѵігіиз езі, іп тейіо ігае ітреііі зе ірзит соЬіЬеге ас гергітеге, 
Ни ой подаге поп роззипі, сагеі ег^о ѵігіиіе, пш'8фйз ііа сагеі. 8і 
ѵігіиз езі, ИЬійіпет согрогіч со іііі неге, ѵігіиіе сагеаі песеззе езі, 
Ниі ІіЬійіпет, ииат іетрегеі, поп ІіаЬеі: зі ѵігіиз езі. си]ййііаіет 
аЪ аііепі арреііііопе ігепаге, пиііат сегіе ѵігіиіет роіезі ІтЬеге, 
дпі сагеі ео, ай с]Шй соЬіЬепйит ѵігіиііз изиз айЫЬеШг. ИЫ ег^о 
ѵіііа поп зипі, пе ѵіниіі нііісіеш Іосиз езі: зісиі не ѵісіогіае нш~ 
йет, иЬі айѵегзагіиз пиііиз езі. Ііа йі, пі Ьопит зіпе таіо еззеіп 
Ьас ѵііа поп роззіі. АІГесіиз ірііиг, циазі иЬегіаз езі паіигаІіз ат- 
тогит. Кат зісиі іп зепіез а«ег? циі езі паіига іесипйиз, ехнЬе- 
гаі, зіс апітиз іпсиііиз ѵііііз зпа зропіе іпѵаІезсепііЬиз, ѵеіиі зрі- 
піз оЬйисііиг. 8ей сит ѵетз сиііог ассеззегіі. зіаііт сейепііЬиз 
ѵііііз, Іпі^ен ѵігіиііз огіипіпг. І)еиз Наине, сит Ьотіпет ргітит 
йп^егеі, іоігаЬПі ргоѵійепііа ііщеиегаѵіі еі ргіиз ізіаз апіті сот- 
тоііопез, иі роззеі сареге ѵігіиіет, зісиі іегга сиііигат, розиііние 
таіегіат ѵіііогит іп аЙГесііЬиз. ѵігіиііз. іп ѵііііз. (^иае ргоіесіо 
аиі пиііа егіі, аиі іп пзи еззе пои роіегіі, зі йезіпі еа. рег нте 
ѵіз еіиз аиі аррагеі, аиі сопзіаі. Л'іііеапшз штс, іійет ІШ. ниі 
ѵіііа репііиз ехсійипі, (ріігі еЙесегіпі. С^иаііиог Шок айесіиз. ниоз 
ех оріпіопе Ьопогит таіоптіние пазгі риіапі, ниіЬиз еѵиізія, запап- 
Йит еззе апітит заріепііз ехікіітапі, циопіат іпіеііе^ипі еі паіига 
іпкііоз еззе, еі зіпе Ьіз піЬіІ тоѵегі, шЬі! а§і роззе: аііа нчаейаш 
іп еогит Іосит ѵісетние зирроішпі, рго сирійііаіе зиЬзііітші ѵо- 



Ішііаіет: ((ши ѵего поп тпііо 8І*. ргаев*аЫ1ііів, Ьоппт сітеіт 
({пат ѵеііе, і*ет рго 1ае*і*іа рацйітп. рго те*и саиііопет. А* іп 
іііо чиагіо іттиіапйі потішв еоя гаііо йейсі*. Націю аввгИпаіпвт 
репііив, ігі ев*. тоеяііііапі ііоіогепкріе апіті вившіегип*. оной Яегі 
пециапиат роіе-і, (Лиів сшт розяі* поп Йоіеге. ві раніат ап* рея*і- 
Іетіа ехіішітеп* аи* Іювіів еѵеП.егіі, аи* іутанпия шшгекаегН'' Ро- 

атрия поп Йоіеге, аі виМаІат ѵійегі* ІіЬепаіет, аі ргохітоя 
аі аписов, я Ьопоя ѵйч» аи* охіегтіпаіоя. ап* спійеіішініе Нисі- 

?*го% а”т те™ Иа ОІ.8Й1 рпегі*. и* аі* сі вешня отпія егвр- 
*иь. диаю аіі* отта *о1Іеге йеішегип», ап* і'тпріопйа іиега* сит 
Ішес в* йеЬіІщ •) *1і8риіа*і0. Ій «4, е*іаі„ рго аодгітйіпе аіищій 
геропепйпш. циопиші ЯірегіогіЬщ і*а опііпаіія, Йос сопвепиепя ега*. 
“1 мшп ргаегепйЬия Іаеіатиг ііот.ч, яіс шаіія апрітиг ас йоіетив. 
і егь'о ІасЩіае, цпошаш ѵіііоваго рпІаЬаи* потеп аііті іпйійе- 
пт* яіс аертпийіт. гцштат е* іряащ ѵіііоващ риІаЬап*, аііші ѵо- 
саЬиіит гпЬш сшщпісЪа*. Ипйе аррагег, поп іііін гет йеПіівяе чей 
ѵегігаш: ста* іпйдогім ешп іоіііт айссіпт. цпі ей ѵеі тахіпшя 
соіКг; циат ) ііаіига раіегеіпг, аиГ. гге ѵоіиегип*. N301 Шаг поші- 
пшп сотішіШіопея роіегаш соагёпеіе ріигіішя е* овіепйеге аи* 
8егтопі8 огпапйі аирепйаецие соріае ргаНа тиііа потіпа ііяйет 
іеЬня ітро.8і*а. ат сегіе поп тиіішп іп*ег ве Ша йівіаге. Кат е* 
епрійпак а ѵо1нп*а*е іпсірі*. е* еаи*іо а те*п огітг, е* Іаеііііа 

, а1тй е;ч.г- ,|иа* РгоГвкшт •) еапйіпт. Зей ріиетив, и* ірві 
ѵошпі, евве йіѵегяа. Кетре щііпг сирійі*а*ст вас йісеп*. регве- 
ѵегап*ет ас регрвнкті юіипіак т; 1ае*і[іат ѵего іпяоіепіег ве ейе- 
іепя раийпті.; те*ит аіЦеш пітіат е* ехсейепіет тойпт гаийй- 
пет; і*а т, и* еа, циае *о11еийа сяве сепвеп*, поп іоііап*. вес! гет- 
регсп* віцшйет потіпа Іаттшпойо іттпіап*, гея ірвае тапеп*. 
Ьо щтіг ітрпійспіев геѵоіѵптпг. цио Регі]ш*е*ісі гаііопе регѵе- 
пит*, и* лі*іа. цпопіат *о1Іі пои роявцп*, тейіе (ешреѵапйа .йп* 
і.гро «агат грш поп оііісішіі фюй ѵоііші, е* Іошга амегоапе 
с ігсшіи щ еапйет ѵіат гѳйешіі. 

Сар. 16. А* е^о пе Регіратеіісов рнійет ассевяіяяе ай ѵ<;гі!а- 
Іет 1»іі*о, циі ѵі*іа еяяе сопсейіш*, вей еа тейіосгі*ег *етрегап*. 
Сагепйит ея* ешт ѵі*пв е*іат тейіосгШик. 0*«м ро*І№ ейісшпйиш 
Гт, рптпт, пе ѵніа еяяеп* Щ. Кес спіш (рисциащ ѵіііояши пачсі 
роіеч, вей ѵі*іа Йеп, ві таіе іііатпг аЙесЙЬда; ѵіг(и*ев я Ьепе 
Ретйе топчігапйпт ей, поп ірвов айесгав, вей «опт сапвав евве 
тойегапйав. Коп ей, ішріііш* Іаеііііа пітіа ревііепйит, вей шойісе 
а< *етрега*е. Нос ѵего *а1е ев(, іріаіе ві йісегеп*, поп евве сштеп- 
йпт еопспаіе. вей егайіепйтп (рііе*е. А* роіея* е* пиі ргайі*иг. 

’) шанса, тніііа. 
) == сопіга ас, вопреки природ I.. 

■*\ ехіепііе зіртіів Дешоивігаіиш. 
) 8С. аіУесІи?, 
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еггаге, е* цпі сиггі*, гес*ат ѵіат *епеге. С.іцій ві овіепйо «вр аіі 
цшй ііЬі поп *ап*им тойіспт, вей ѵеі ршпіит *) Еаийі те ѵіііовит 
в.*, е* аішй сопіга,, іп срт ѵеі ехві,І*ате 1ае*і*іа гаіпіте сгітіпо 
вшп,- Цшй Іапйет поЬія іяіа піеіііосгііая ргойегіі? дпа то и*пішпе 
яаріепіі Іаоіапйит ііи*еп*, ві циі(1 іпітісо яио таіі ѵійеа* ассійсге- 

*ѵтяпоГШгь ,ае1і|:іат йепаге йеЬеа*, ві ѵісіів ІтяІіЬив, «п* орргевяо 
Шп оѵ"’ Ьр1/а® е1 №Іи8 С,Ѵ1ІІІК раійа віі? Кето йпЬіІаі, срТп * щ 
йіо емрітт Іаеіап е* т Ьос рагпт іасіагі ві* тахітшп сгітеп 21 
Еайет йе се*е,;ія а&сНЫ.я Лее* й,сете. Вей п* ЙіхГ поі іп Ыв 
тойегапйів варюпЬае гаііо ѵетваіпг. вей іп сапвів еоАіш ерюпіат 

іпі* шюпіат е*т0ѴеПи,Г; ““ 1р8І8 ІдаІІ88Ітит Егепок ітропі , рог- 
*ті, цпотат е* ехіцш ровяпп* евве іп тахіто сіѣіііпо о* тахіті 

еГгёыѴй п'ёв ‘'""“‘А 'а1 йюпш* сепія’іетрогіЬив, 
™ . ! ! ’ ПР Ѵ1І1Я *»*. ЧчіЬия иіі іес*е Іісе*. 8і.и* епіт 

Ьив іп ёюгёпт ь°ППт ^ еіТаге аи1ет ти1ит. віе тоѵегі айес*і- 
4 т’ Ьопит е»4> іп ргаѵит, таіпт... Коп ев* ііапие тог- 

>ив нави пес сиреге, пес ІіЬійіпе соттоѵегі; вей ігасипйит евве 

іп ЙсіюТ ат п! '1111’ 1ІЬіЙШШіт- епіт ігас.тйив ев*, е*іат спі 
ошв ёй со, „ Г,Г‘ё, °Р гі ІПІМ:,1'1Г; ч'!1 сиРМи8-1 Иат Чпой поп 
Хйа* Отпіё Г* ' ч“'.1іЬі<11п<'8118- йчой ІедіЬив ѵе*,а*пг, 

ес*а* іптів пгііш га*т т ео ѵегвагі йеЬпі*, и* оиопйт еапіт 

іпвііив ай'іиепйа '"ср'^ ч™ І;°*е8* ПѲС ЙбЬе‘’ Чиіа песевзагіо ев* пзіШй аа іиепйа оЛГісш ѵііае, <Ііг%сгеіиг роііиз іп ѵіат гесіят 
пЬі еііат сигбпв ойепеіопе ас регіеиіо сагеаі. 

Сар. 17. 8е(1 еѵесіия 8ит соаг^иепгіі зііиііо Іопеіич гпт яів- 

"шіііГ ХГпш Ѳа’ ЧПае Ѵ,Йа Р»*Й«РІ*ірв»*'огип*, ов*епйегепоп 
,1" .' * а "он евве, ѵетит еііат таапав евве ѵіг*и*е" Ех аШк 

веие*тогет іп8итаіа’ реѵШіеІ’е а,) геі" тахт, ри*о Ме*Іт 
апіті ™!!!( ѵі*ю ропип* виттатцие ітЬесШіІаІет евве 
апши ри*ап*, см ві* гопігапа ЬгШийо. цііаі -і ві* іп Іютіпе 1о- 
сшп Іітоп евве пиіішп СгейіПю ег6о аііциів, Яегі ровве и* Йет 

Й)Ги‘Г‘І0? МІПІте КеЧ“а е"1ю ѵййёіиТшшгёп” *та, и* аііцшй ш соИгагшт гесійа*. Аіерііп еро поп асна аіі- 

й ёппЫ согі*'\и‘ ЯР”Й РЫопет Чосга1е8 (асі|. йчі еов, ,р.оз сопіга 
йат ёпттіт еа' Чпа«' "«еаѵегапі, сопйіегі, вей вітріісііег овіеп- 

ІЙШЙІ « ІЬ И Г 5 8и“тага е38а ѵігіпіет Кето йпЬІІа*. цпіп 
ап* ехШппХи * ^ аі',П11 *І“ йо1огет ап* еревіаіет. ап* емішт, апі сатсегет, ап* тогіет: циае отчія цшвфііз поп 

О рітсіит ее. Іеиірогія. 

ѵеі Іапіііішп^Іаеіагі1^егяѵі^кііппін °іі^^ЙПІС° 4-іи<і -пш1і ассійаі, нхі^ииш і. е. 
'«К, пес езі сопігаТего^г !ШЮ1+С0 5,и0 ѵ.еге «Ч1™ Ьепе 
рагиш і. с поп’баііч Ігігігір “0С> 81 1101Еа1и$ сшЬпз рагіа зіі 

п*. 1а,І8 епі’" РГМІе- 
I т. е. ігае, сщчіішів, ІІЫіііпів. 1 оипеш. 
) знішпшн іпсПіт ■=*■ вшпті 1>рі теіши. 

10 



146 

ехйоггпепТ, іогііззітиз ішіііліііг. Уді аніет Дети іпеіпіі, пІа шіі- 
ѵегза поп теіиіі. АД диой ргоЬапДшп агйитепіія приз поп ееі: 
зрееіаіае яипі епіт зетрег яресіапіигдие аііііис рег огЬет роеіте 
сиііогит Деі, іп диЦщз ехсгисіапйіз поѵа еі іпизііаіа Іогтепіа ехсо- 
};ігаІа яіті. Хат До тогііз цепепЬиз Іюп ег апіпщз гесогДагі, сшп 
іттапіит Ъезііагит икга іряиш топот1) сагпійсіпа заеѵіегіі. Паз 
Іаіпеп ехзесгаЬіІея согрогит інсегаііопея 1'еііх а ід ие іпѵісіа раііеп- 
Ііа зіпе иііо регіиііі. Наѳс ѵігіиз отпіішз рориііз аідие рго- 
ѵіпсііч еі ірзіз Іогі огЦщ* тігапііит тахітит ргаеЪиіІ, сит раііеп- 
* іа сгийеіііаз ѵчігегеіпг. Лідіиі Нанс ѵігіиіст пііііі аііий, гріат 
теШз гісі іесіі. Ііадие, иі ДісеЬат, поп еѵеііепйия, пі 8іоісі, пе- 
<|іір ІетрегапДпч Итог, иі Регіраісіісі ѵоіипі, зесі іп ѵегат ѵіат 
йігійеікіия езі, аиіегепйідие зипі теіиз, зей ііа, иі Ьіс зоіиз геііп- 
іцшіш- дш диоіііат ЦШтич ас ѵегиз езі, зоіиз еійсіі, иі роззіпі. 
сеіега опіпіа пои Іішегі. Сирійііаз2) диодие іпіег ѵіііа питегаіиг: 
зей зі Ііаес, диае Іеггепа зипі, сопсирізеаі, ѵіііит езі; ѵігіиз аиіет, 
зі саеіеяііл Циі епіт іичіШяіп, диі Дейт, дш ѵііат регроіиат, диі 
Іисет аетрііегпаш, еасрю отпіа, диае Деиз Ііотіш роііісеіпг, соп- 
зедпі сиріі, срез ікіая, еі Іюпогез, еі роіепіаіиз, еі годна ірза соп 
Іетпеі. Пісеі іогіачче Віоісиз, ѵоіипіаіе ориз е.чве ай 1,аес сопзе- 
диепйа, поп сирійііаіе; іто ѵего рагит езі ѵеііе. Миііі епіт ѵоіипі, 
зе<1 сит Йоіог ѵізсегіЬиз ассеззегіі, ѵоіипіаз сейіі, сирійііаз регзе 
ѵегаі: диае зі еійсіі, иі сопіетріиі зіпі отпіа. диае а сеіегія арре- 
іипіиг, зитта ѵігіиз езі, зідпійет сопііпепііае таіег езі. Ійеодие 
Ший роііиз еійсеге йеЬепшз, иі айесіиз, диіЬиз ргаѵе піі ѵіііит 
езі, ишратия іп гесіит. Хат ісіае сопсііаііопез апітогит іипсіо 
сиггиі яітііез зипі, іп дно гесіе тоДегапйо читтит гесіогіз оій- 
сіит езі, иі ѵіат поѵегіі: (ріат зі іепеЬіі, диатШіеІ сопсііаіп іегіі, 
поп оііиіДеІ; зі аиіет аЬеггаѵегіі, Іісеі ріасійе ас Іепііег еаі, аиі 
рег сопігадоЕа ѵехаЪііиг, аиі рог ріаепріііа ІаЬеіиг, аиі сегіе, дио 
поп езі ориз. Деіегеіиг. 8іс сштиз Ше ѵііае, диі аЯесІіЬив ѵеіиі 
едиіз регпісіішя йпсііиг, зі ѵіат гесіат іспеаі, іиіщеіиг оййсіо 
ЛІРІиз івііиг еі сирійііаз, зі ргоіісіапіш* іп Іеггаш, ѵіііа йені: ѵіг- 
Іиіез аиіет, зі ай Діѵіпа геіегапіпг. Рагзішопіат сопіга ѵігіпііз 
Іосо ІіяЪепІ: диае зі зішііиіп езі ІіаЬепйі, поп роіезі еззе ѵігіиз, 
диіа іп лиртиіДіз ѵеі іиепДіз іеітезігіЬпз Ьопіз Іоіа ѵегзаіиг. Хоз 
аиіет зиттит Ьопит поп геіегііпиз ай согриз, зей опте оійсіит 
зоііиз апітае сопзегѵаііопе теіітиг. Уиийзі. иі зпрга Досиі 3), раі- 
гітопіо тіпіте рагсепйищ езі, иі Ъптапііаіет іизііііатдие іепеа- 
пшз, поп езі ѵігіиз ііиеі еззе: диой потоп зресіе ѵігіиііз і'аіііі ас 
Десіріі. Езі епіт іпіргііііаз аЬяііпепііа диійет ѵоіиріаіит; зей оо 

Іѵггашіі Т* 6' *П с*пеге~ шогіиогшл, Подъ ішшапеа Ьезііае разумѣются заеѵіейіті 

я) *■ (іезійегіпш. 
а) гл. І2. 
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ѵіііппі, диіа ох ІіаЬепйі ашоге йе.чі-епйіі, сшп зіі еі ѵоІиріаІіЬия 
аЬяііпепйипі, еі ресипіао гпіпіпіе іетрегапйит. Хат рагсе, ій езі 
тейіосгііег піі ресшііа, диазі диаейаш рияШііаз »ііті >) езі аиі 
ргаеіітепіія, пе зіііі Дезіі, аиі Дезрегапііз, роязе зе іііат герагаге 
аиі сопіетріит іеггезігіит поп гаріопііз. 8еі1 іііі пігяиз еит, диі 
П'і іашіііап зиао пои рагсаі, ргойі.цпт ѵосаиі. Хат ііа ІіЬегііІот 
ДіяпМриипі я, рюйійо, диой ія ІіЪегаІіз зіі, диі еі Ъепе шегіііз еі 
сит орогіеі, еі дпапіит заііз еяі, Іагйіаіиг; ргойіриз ѵего, диі еі 
поп шегіііз, еі сит ориз поп еяі еі зіпе гезресіи геі іатйіаі’із 
еііипйаі УиіД еѵ§оУ РіоДійптпе Дісетия еит, диі тізегісоѵйіае 
саича ІгіЬчаІ едеиШшя ѵісіищ? Аідиііі птііпт геі'егі, иіттпе зсог- 
Ііз ргоріаг ІіЬійшет Іасціаге, ап тіяегія ргоріег іттапііаіет; иігит 
ресииіат Іиат реі'йисіогоя, аіеаіогея, Іепопсздие (Іігіріапі, ап іііат 
ріеіаіі ас йео ргаезіез; иігтпне Шат ѵепігі а< §и1ае іпцегаз ап 
іп Піечаиго іияііііае геропаз. № егдо ѵіііит езі, ей'ипДеге іп’та- 
Іат рагіет, зіс іп Ъоііащ, ѵігіиз. 8іс ѵігіия езі, поп рагсеге орі- 
Ъия, (|нае рочзипі герагагі, ш Іютіпіз ѵііат чизіепіез. і^нае геря- 
гагі поп роіеиі; ѵіііит щііиг рагзітопт езі. (іиаге піЬіі аііий Діхе- 
гіш. іріаш іпчапоз, диі Іютіпет, шііе ас зосіаіе аттаі. огЬапі зио 
пошіпе,: диі еѵиізіз аіі'есііітз, дпіішз отпіз сопчіаі Ііитапііаз, ай 
іштоЬіІет зіирогет тепііз регйисеге ѵоіипі, йит зіийепі апітит 
регііігЬаііопіЬиз ІіЬегаге еі, пі ірзі йісипі, диіеіит Ігапдміііитдие 
геййеге. Уной йегі поп іапіит пои роіезі, цпіа ѵіз еі. гаііо еіиз 
ш тоіи езі. зей не орогіеі дпіДет: дш'а зісиі адиа зетрег іасепз 
еі диіеіа іпзаіиЬгіз еі тадіч іигЬісІа езі, зіс апітпз іттоіиз ас 
іогрепз іпиііііз езі еііат зіЬі: пес ѵііат ірзат іиегі роіегіі, диіа 
пес і'асіеі диісдиат пес сойііаЫі, сит соеііаііо ірза піЬіі аііий зіі, 
диат шепііз а^ріано. Пепідие диі Ьаис ітжоЬШіаіет апіті аззе- 
гипі, рг.ѵагс апітит ііа ѵоііші, дпіа ѵііа асіиоча езі, тогз диіеіа. 
УиаеДят еііат гесіе рго ѵігіііііітз ІіаЬепі, зей еагит тойит поп 
іепепі. Л .гіпч езі соизіипііа: поп, иі іпіегепііЬиз іпшгіат гезізіа- 
ті з, ІІІ5 епіт ееДопДшп езі, диой сиг ііогі ДеЬеаі, тох йосеЬе, зей 
иі іиііепііігаз іасеге поз сопіга Йеі іецет сопігадие іизііііащ, пиШз 
тітз аиі зирріісііа іеггеатиг, диотіпиз Йеі іиззіопет Іттіпія іиз- 
зіопі ргаеіегашиз. Ііет ѵігіиз езі, тогіет сопіетпеге: поп иі арре- 
іатиз еашдие иііго поЬіз іпіегатпз, зіспі рЫІозорІіогпт ріигіті еі 
тахіті зтдіе іесепті, диой езі зсеіегаіит ас пеіагіит; зей иі 
соасіі Йонт геііпдііеге ас Ййет рі ойеге, тогіет зизсіреге шаіііпиз. 
ІіЬегіаіетдие йеіепйатиз айѵеі-зиз ітроіепііит 2) зіиііат ѵесогйеіп- 
дио ѵюіепііат, еі отпез зесиіі тіпаз аісріе іегтгез Гогіііийіпе апіті 
ргоѵосетиз 8іс еа. диае аііі іітепі, ехсеіза еі іпзирегаЬіІі тепіе 
Йоіогет тогіетдие саісатич. Наос езі ѵігіиз, ііаес ѵега сопзіапііа. 
т Іюс іиешіа еі сопзегѵапйа зоіо, иі ппііиз поз іеггог, пиііа ѵіз 

оХіуориб іііапітііаз. 
ііпроіепіеб здѣсь въ знач. не могущихъ себя сдерживать. 
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а Лео ровяіі аѵегісге. Ѵега іб'ііпг Сісегопі.ч *) іііа яепіепііа екі: .\еіпо, 
іпгрііі, 1ІІ8ІП8 іюінбі е880, ЦГгі Ші-і Ьеі:і, (|ііі йоіогеіп, «іи ехіііит. ппі 
о^евШеш іітеі. Ііет 8епесае іп ІіЬгів тогаііб рІііІоворЬіае йігеп- 
1і8. Ыіс ечі іііс кото копечіич, поп арісе2) ригригаѵе. поп Іісіо- 
пті Ш8іёпі8 тішчіегіо. .чей тШа ге тіпог (,ііі сшп тогіет іп 
ѵісіпіа «шеі поп яс регіигЪаіпг, Мт«иат гет поѵат уійегіі- Пчі 
чіѵо Юіо строго іогтепіа раЬопЙа чипе, віѵе ватта оге іаріепйа 
счі, чі\е ехІепЛепйас рег раіікпкіш шаппч, поп риаегіі. грйй рагіа- 
иіг, чей цшиіі Ьепе. <Діі аиіет Йонт соііі, касс раЛіиг пес іітег 
еі'в° ові. НІ5 геЬіш еійсііиг, иі пегріе гіііиіея, пепие ѵігіи- 
ішп ехасіікчіточ Іітііев почве аиі іепеге рочаіі. опшіио. пикшіів 
ечі а геііріопе Ли' віпадіая» аііетіч. 

Сар. 18 8еЛ отіііаішіа ркі1очорко8, <рй аиі отпіпо пііііі всіипі, 
К'Ч110 і]мит рп> читта всіепііа ргаеіепті3), аиі «иі поп регчрі- 
сііті еііат ()иае асіппі: аиі ри), (іиошаиі че риіапг чсіге, риае пе- 
ашші, теріо аггодапівпріе Йевірііті. N08 егёо, іи ай ргороаііпт 
іеѵегііттг, (гриЬиа 80Іів а Йео ѵглііая геѵеіаіа еі саеіііііч тічча 8а- 
ріепііа ев!, іасіатив фіае іикоі іііитіпаіог повіег йепв; чпеііпеатик 
тѵп ет. еі ІаЬогеч_ Ьиіщ гііае тиівів айіитепііч регіегатив. пес 
іатеп, 8і «рпй Ьопі орегів іессгітпч, §1огінт саріешиз ех ео. Мо- 
пеі ешш Йеиз, орегаіогет іикііііае поп орогііте ечае іасіапіет, пе 
поп іат тапйаіія саеіевіікиз пЬяефіешІі, рчат чіийю ріасепйі 1ш- 
тапіШіщ оЙсіо ішміия евче ѵійеаіиг: какеацие іат ргеііит ’сіо- 
пае. ріюй гаріаѵіі; пес рпіетіиш саеіевіів Шіиз ас Ліѵіпае тегсе- 
йі8 ассіріаі. Сеіега. Чпае оквегѵаге си Ног йеі йеЬеі, іасіііа чипі, 
и1і8 Ѵ1ГІ111ЙМ18 сотргекещів. Коп тепііаіиг ппкціат йесіріепЛі аиі 
посепЛі сайт. Еаі етт пеіаа. еит, «иі ѵегііаіі &™йеаі, іп аіірііа 
ге еч8е іаііасет аЦие аЬ ірча, риат вериііпг, ѵегііаіг йівсейеге. 
Іп Ьас іиаііііае ѵігі.иіішщие отпішп ѵіа пиііич тепйасіо Іосиз еаі. 
Парне ѵіаіог іііе ѵеги* ас іивіив поп Лісеі Ший Ьисіііапит: 

Ноипт атісо ас іатіііагі поп е8І тепіігі теиш; 

8еЛ еііат іпітісо аііріе %юі© ехівіітакіі поп евче тепіігі аиит, 
пес аІЩапйо соттіііеі, иі Ііпциа, іпіегргев апіші, а аепви еі сор- 
іаііопе йічсогйеі. Ресшпат чі риапі сгейійеііі, поп ассіріаі ичпгат 
иі еі ЬепеЯсіит віі іпсоіите, Чиой зисспітіі песекзііаіі, еі аЪчіі- 
пеаі че ргогчия аііопо. Іп Іюс епіт репеге оійсіі йеЬеі чио е«е 
сопіопіич, рпет ороііеаі аііач пе ргоргіо риійет рагсеі'е, пі Ьо- 
пит іасіаі; ])1ич атеи ассіреге, риат йеЛегіі, іпіичічт еві. Спой 
4м *аС]С іпяійіаіиг рисйаттойо, иі ех аііегіие песеччііаіе ргаеЛе- 

8 Де оГЯс. 2. 11. 38. 

Ч біллі шерстяная нганпчка, кпгоруш носили жрецы—флпмййъі (йа 
шіпев) п ил» Лдісі., какъ знакъ высшаго духовнаго достоинства, тогда каш; 
р р а отпрЬпіп?—й?1,ІІѴтап ,ІП,Р°Е0Ю пурпуровою полосой)—свѣтскаго, 
всіепііаш? & 1 ПІ’ 11 1,го битша 8сіеп«а=іатдиат витшат 
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Гиг. Аг ііі8Іи.ч питгціат ргаеГегтііГеГ, с^иоттиз аіі^иіс! тізегіеог- 

Лііог іасіаі. пес іпфііпаЫГ че Ііиіивіпойі гціасзіп, зегі еі’йсіеі. иі вте 
нНо ано сіатпо ігі ірзиш, пио«1 соттогіаі. іпіег Ьопа орега пштіе- 

геіиг. Міишз поп ассіріаі а раиреге, иі зі ^ш^1 ірзе ргаезіііегіі, ео 
Ьопиш яі, (|ио Іиегіі ртаіиіПіт. Маіегіі'сепіі Ьепесіігіо гезрошіеаі: 

питс]ііаіті ірзе шаіегіісаі, пе ѵсгЪит таітп ргосе(1аІ ех оге Ьоті- 

піз, диі соііі тегіпіт Ъопит г). Цпіп еііат -саѵеаі Ш1і<?епіег; пе 
диашіо інітіепт виа сиіра Іасіаі; еі зі ^^ич ехзіііегіі Іат ргоіег- 

ѵчі8, фіі Ьопо еі іичіо іасіаі ішигіат, сіетепіег ас тоЛегаІс Іегаі 

еі иіііопет зиат поп зіЬі аззитаі, зеіі ішЗісіо Йеі гезегѵеі. [шю- 

сепііат зет рег еі иЫг|ие сизіосііаі. рпой ргаесеріит поп <к1 Іюс 
Іапіит ѵаіеі, иі ірзе іпіигіат поп іпі’егаі, зегі иі Шаіат зіЬі поп 

ѵіпгііееі. Вегіеі епіт тахітиз еі аеяиіззітиз іисіех, зресиіаіог ас 
Іезііз отпіит. Нипс Ьотіпі ргаеіогаі; Іптс таііі йе саиза зиа рго- 

пипііаге, сиіик зепіепііат пето еМі^еге роіезі, пес йе^епзіопе сиіиз- 

<|чат, пес ёгаііа. На ЙІ, пі Ьото іпзіиз сопіетріиі зіі отпіЬиз; еі 
с/иіа риІаЬіІиг зетеіірзигп (Іѳібіійеге іюп роззе, ІіаЬѳЬіІиг рго яе^пі 

еі іпеііе. (]ііі аиіет Іиегіі иііиз тітіеит, Ьіс Іогііз, Іііс зігепииз 
тгіісаіиг; Ііипс соіипі. Ішпс отпез ѵегепіиг. Вопиз ѵего іііе іашеізі 
ргосіеззе рІигіЬиз роззіі, Шит Іатеп зизрісіипі, фіі посеге, ^иат 

<ріі ргойеззе роззіі. 8ей іизіит ргаѵііаз Іютіпит йергаѵаге поп 

роіегіі, ^иотіпи8 йео кіийеаі оЪІешрегаге, таііцие сопіетпі, йпт- 

тойо зет рег Ьопі Ііт^аіиг оШсіо, іпаіі питгіиат. Сісего іп іізйет 
ііііз оГйсіаІіЬиз2): Аі ѵего зі ^тз ѵоіиеііі, іпдиіі. апіші зиі сотріі- 

саіат поііопет еѵоіѵеге 3), іат зе ірзе йосеаі. еит ѵігит Ьопигп 

еззе, ери ргозіі, ^шЬ^^з роззіі; посеаі петіпі, пізі Іасеззііач іпіигіа. 

О диат зітріісет ѵегаішріе зепіепііат йиогит ѵегЬогііт а<1іес- 

Ііопе еоггиріі! С^иій епіт ория Шегаг, айіип^еге: пізі Іасеззііиз іпіи¬ 

гіа, иі ѵіііит Ьопо ѵіго <{иазі саийат іигріззіташ арропегеі, ра- 

ііепііае^ие. фіае отпіит ѵігіпішп тахіта езі, іасегеі ехрегіепі? 

Косііпгит е^зе «Ііхіі Ъопит ѵігит, зі Гиегіі Іасеззііиз; іат ех Іюс 
ірзо Ьопі ѵігі потен атіііаі песеззе сзі, зі посеЬіІ. N011 тіпиз 
епіт іпаіі езі, геіегге іпіигіат, с]ііаш іпйегте. Хат ипйе ееііатіпа 

іпіег Іютіпез. ишіе ріщпае сопіепііопездпе пазсипіиг, пізі ^иой 
ітргоЬіІаІі оррозііа ітраііепііа тарная заере сопсііаі іетрезіаіез? 

(^ію(1зі раііепііат. ^иа ѵігіиіе пііііі ѵегіиз, піііі] іютіие йі^піиз 
іпѵепігі роіезі. ппргоЪіІаіі оррозиегіч. ехзііп^иеіиг ргоіішіз. іат- 

диат і@пі шртт зирегГпйепз: чіп аиіет ргоѵоеаігіх іііа ппргоЬі- 

Іаз Ітраііепііат зіЬі сотрагет4) пасіа езі, Іатфіат регіича оіео, 
Іапіит ехсіІаЬіІ іпсепйіиш, иі ій поп йтпеп а1і^иой, чей ей'изіо 

*) = СЬгівгиш. 
=) Йе оШс. 3. 19. 76. 
) По ученію философовъ школы Сократа понятія о вещахъ, необходи¬ 

мыхъ для счастливой жианн, врождены человѣку, но только находятся въ душѣ 
его вакрытыми, і] потому должны быть опять вызваны припоминаніемъ (еѵоіѵеге). 

) ІшргоЬііае еі ітраііепііа Ьіс иі раг ріайіаіогит сотронипіиг. Вііпеиі. 
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сгпогія ехвііп&паѣ. Ма^па Рас] не раіепііае гаііо еяі, циат яаріепя 
Іюто айетіі Ьопо ѵіго. ІЛ епіт піЫІ таіогиш Ьаі, Ітес яоіа еГЬ- 
сіі; циае яі йеіиг отпіЪив, пиііиш ясеіив, пиііа ігаия іп геЬия Ьита- 
пія егіі. (}иіЛ щкиг Ьопо ѵіго роіеяі евзе іат саіатііоянт іатцііе 
сопігагіпт. циат ігае Ггела регішііеге. циае Шит поп тойо Ьопі, 
кей еііат Ьотіпіз арреііаііопе йсвроНеі. яіциійеіп посеге аііегі, иі 
іряр ѵегіввіте аіі *), поп еві веситіит Іюшіпіз паіпгат? Хат еі 
ресшіея. бі Іасеввав, аиі саке аиі согті гери^папі; еі жгрепіея ас 
Гегае, піяі регвециаге, иі оссійаз, пефРіпт поп ехЬіЪепі; еі, пі ай 
Ьотіішш ехстріа гейеатия. ітрегііі сріофіе еі іпяіріепіея, яі (іпашіо 
ассіріниі іпішіат, саесо еі іггаііопаЫІі Гигоге (Іисппіиг, еі іія, 
яіЬі иосепі, ѵісет гоігіЪиеге сттпіііг. Іп цио і^ііиг яаріепя ас 
Ъопив ѵіг а таііз еі іпвіріепііЬия йіЙегі, піяі циой ІіаЪеі іпѵігіат 
раііепііат, сріа віиНі сагепі; піві циой ге^еге ве ас тііідаге ігпіп 
зчат поѵіі, циат Ші, циіа ѵігіиіс іп(1і@сШ. ігешіге поп ровяипі? 
8ей ѵійеіісеі Ьаес Шит гея Геі'еШі. цпіа сит (1е ѵігіиіе циаепіиг. 
іп циаситцие сопіепііопе ѵіпееге риіиѵіі евяе ѵігіиіія; пес ѵійеге 
и Но тосіо роіиіі. Іюіпіпет йоіогі еі ігае висситЪепіет еі іів аЬес- 
ііЪия іпйиі&епіет, с|іііЬи8 сІеЬеі. роііиз геіисіагі, еі гиепіет фіа- 
сштріе ітргоЬііая ргоѵосагіі. ѵігіиіія оЙісіит поп іепеге. к>иі епіт 
геіеіте ініигіат пііііиг, оит іряит. а цио Іаеяия еяі, §еяііі ііпііагі. 
Ііа. сріі таіит ітііаіиг, Ъопия еяяе пиііо расіо роіеяі. І)иоЬпя і^і- 
іиг ѵегЪія йиая ѵігіиіез шахітая Ьопо оі виріепіі ѵіго, іііпосепііат 
раііепііатцие, йеігахіі. 8ей цпіа ірве сапіпаіп іііат іасипйіат, яіепі 
8а11ияііия аЬ Арріо йісіиш геі'егі ехегсиіі. ѵоіиіі грюфю Ьоті- 
пет сапіпо то<Іо ѵіѵеге, пі гетогйеаі Іасевяііив. (*)цае геігіЪиііо 
соііішпеііае циат регпісіояа віі, еі циая ейеге воках яіга^ея. ппсіе 
оррогіішіцв реіеіиг ехетріиш, цпаш ех іряіия ргаасеріогія ігівіія- 
зіто саяп, сріі йпш Ыв рІШояорЬогит ргаеееріія оЪіешрегаге ^рвііі. 
іряе яе регсіігііі8)? Ціиойяі Іасеявііия іпінгіа раііепііат іепиізяеі, зі 
йіязітиіиге. 8І іегге сопіитпеИапі Ъопі ѵігі еяяе йійісізвеі, пес ІІІая 
поЪіІев огаііоііея аііеио іііиіо іпвсгіріая 4), ішраііепііа, еі ІеѵіЬав, 
еі іпзаиіл ргоішііяяет: тмгищат сарііе яио гояіга, іп «рііЬия апіе 
Ііотегаі, < гиепіаяяег °). пес гетрпЫісат іітсіііия ргоБСіірііо Ша 
гіоіеяяеі. 8аріеіш'я ег«*о ас Ъопі ѵігі поп сбі ѵсііе сегіаге ас зе регі- 

*) «іе оШс. В. 5. 25. 
“^Цитатъ ігзь недошедшаго до пасъ сочишеиіа Саллюстіи. Лрріпк есть 

Арріііз Сіашііиз ГикЬег, гоя. 700 И., бипиіім то д}) угонъ, то антаг о пистонъ Ци¬ 
церона. «Собачье ираснорѣчіе» АшііГі пршшгыішъ Цицерону вѣролтію ьа страст- 
иость. ^г'і. которою тот і. иаішдалъ на своих», иротпвпцковъ.* 

) Пзвістнп, что одною изъ главныхъ причинъ гибели Цицерона было 
Ойлоолепхе противъ пего Антонія, возбужденное наиадками оріпогіа. зяклшчав- 
ін нм и га въ его филин ііикпхъ. 

*) огаііопез Рійііррігае XIV, озаглавленныя такъ ві> подраагаиіе Дігиосоену, 
хотя іі били направлены не противъ Филиппа, а противъ Антонія. 

) I олова н правая рука Цицерона были выставлены на форумѣ, на ора- 
і орской каѳедрѣ (гояіга). 

сіііо сошшіііеге, с}иопіапі еі ѵіпсеге поп еяі іп пояіга роіеяіаіе, еі 
С8І апсеря опте сегіатеп: яей еяі яаріепііз аіеріе орііті ѵігі, поп 
айѵегяагіит ѵеііе іоііоге, с^іюсі йегі яіпе зееіеге ас регіеиіо поп 
роіеяі, яей сегіатеп ірянт. г]ііо(1 ііегі еі иіііііег еі іи^іе роіеяі. 
8итта іфіиг ѵігіия ЬаЬепйа раііепііа еяі, г]ііат иі саргггі Іюню 
іияіив, ѵоіиіі Шит гіеия, иі яирга бісіит еяі, рго іпегіе соіііетпі. 
\І8і епіт сопіитеііія іпегіі аЙ'есіия, ершііит ЬаЬеаі іогіііийтія іп 
яе іряо соЫЬетІо, ій'погаЫіпг. 8і аиіет Іасеяяііия іпіигіа, Іасчіеп- 
іет регяееріі соерегіі, ѵісіия еяі; яі ѵего тоіит Шит гаііопе сот- 
ргеевеПі, Ыс ріапе ішрегаі яіЬі, Ьіс ге^сге яе роіеяі С^иае яіібіѳп- 
іаііо япі *) гесіе раііепііа иотшаіиг, ^ш^е ипа ѵігіия отпіЪив еяі 
о|>рояііа ѵіііія еі аЙ'есііЬіі8. Наес регішЬаіпт ас Йисіиапіет апі- 
шит ай ігапциіШіаісш яиат геѵосаі, Ьаес тііі^лі, Ьаес Ьотіпет 
8іЬі іѵййіі. Еге-о ерюпіат паіигае ісріі"ііаге ітрияяіЪіІе еяі еі іпи- 
іііе, иі поп соттоѵеатиг отпіпо; ргіия іашеп циаш сотпюііо Ша 
рговіііаі ай посетіит, ^иой Яегі роіеяі. таіпгіпя яо]ііаіиг. Рпіесе- 
ріі йеия поп оссійегс яоіет ыірег ігат пояігаш, пе іигогія пояігі 
іе«іія аЬясейаі. І)епісіпе М. ТііПіня соіііга яишп ргаесерішп, йе ерт 
раціо апіе йіхі. оЫіѵіопет тііігіапті іп та&'пія ІаийіЬіт рояиіі. 
8рего. іппиіі 2), Саеяаг, іріі оЫіѵіясі піЫІ воіея, піяі іпіигіая. (^иоЙ8І 
Ьос Ше ГасіеЬаі, Іюто поп а еаеіеяіі іапіиш, ясй а риЫіса ^^10^ие 
сіѵ ііідие іияііііа ѵешоііяяітия: ^11апіо та^ія ій поя іасеге (ІеЬепшя. 
диі (т тог іа И іа іія ѵеіиі сапйійаіі3) яітіияѴ 

Сар. 19. 8іоісія, сит айесіия ех Ьотіпе. іат^иаш тогЪоя со- 
паіііиг еѵеііеге. Гегіраісіісі «е орропипі, ео^еріе поп тойо геііпепі, 
чей еііат йе1епйпш, піЬіІсіие іп Ьотіпе евяе йіаті. <рюй поп тарпа 
гаііопе ас ргоѵійепііа зіі іппаінт. Ііесіе ій іртіет. яі яіп^иіагит 
гегшп ѵегоя іегтіпоя ясігепі. Ііаг}ие Ьапс іряат ігат соіет гіісипі 
еяяе ѵігілііз, іап^иат 4) іюто рояяіі айѵегвиз Ьо>іет іогіііег йіті- 
саге, піяі іііегіг, іга сопсііатя. ^по ріане ояіеийіші. пес цш'й віі 
ѵігіия ясіге ве, пес сиг Ьотіпі ігіЬиегіі ігат Йеия. (^)иае яі поЬія 
ійео йаіа еяі, пі еа иіатиг ай оссійешіоя Ьотіпей, с]ііій іттапіия 
Іютіпе, дпіЛ яітіііия Гегія Ьеіиія ехівіітипйит еяі, циат ійапітаі, 
ерюй ай сошшшііопет еі іішосепікті йене іесіі? Тгея яіші і^ііпг 
айесіив, фіі Ьотіпея іп отпіа іасіпога ргаесірііе* а^пш: іга, сирі- 
йііая, ІіЬійо. Ргоріеѵеа роёіае ігея Іигіая еяяе Йіхепті. циае теп- 
іея Ьотіпит еха^ііепі: іга пШопет йечйегаі, сіірійііая орея. ІіЬійо 
ѵоіиріаіев. 8ей Ьія отпіЬия йеия сегіоя Іітпііея яіаіиіі: циоз ві ігапя- 
сейегіпі таіогеяцие еяяе соерегіпі, песевве еяі паіипші яиат сіе— 
ргаѵет еі іп тогЬпя ас ѵіііа ѵегіапіиг. <^иі аиіет яіпі іяіі Іітііея, 

') знзіеніяііо ріді = сдержанность, самообувданіе. 
а) рго ІЛ{гагіо 12. 

іішіюгІаШаііз сапШсІаіі сказано гак ь же, какъ у Кипріана дѣвы зовутся 
іи1.е#гПаІІ5 еі ршіогіз сапДЫаіае, и у Тертулліана люди погибшіе сішсіиіаі« 
сШіЬоіі. 

Ч — диаві ѵего. 



поп еві тадш ІаЬогія ояіьпйеге. Сирійііая ай «а сошрагатіа поЫв 
гіаІа_ еві, «иае вши ай ѵііат песеввагіа: Іііжіо ай воіюіет ргоп.,- 
^апйат; ігас айес.Шв ай соштопйа рессаіа еопіт, Чиі випі іп повіг.і 
роіевіаіе, ій *1, Л агсйоге Й.ясір1та тіпог аеіав ай ргоЫіаІот 
іютмтфи» Іогтеіиг: Чоае пій теш соЫІтаІиг. Іісещіа рагі и аийа 
сіаш. циае ай отпе Йіщіітт еі Іасітія еѵайеі. Ііагіие иі ш т.і 

ш поѵпѵіотШ0ГГ5,е\П,ііГит е5‘- е* Й“<**ГІІІ,П. зіс айѵегяіт рагев 
ПО.-ПІ ІГ Ч т 11 ел ’-іг ,шріит- ІМ11,іит> Ч«ой ѵіоіаічг Іштатіав: 
погГг“ Наш. 1и?а іШ*. геІшр?ітІ™8 аиі регйегс песете еві, аиі 
репго. Наш, аиіет, циат Йт еяве гаіюшіп, сиг Іютіпі кі* ігае 
айесіш й.шів, ех ір-иич йеі ргаесеріів іійсііср'і роіові, пці іиЬеІ иіі 
таіейісія еі МеітЬия поп ігавсапшг, шатія аиіет повігая вирга 
■итогов вешрег Ііаііеапшч, Іюс ові. иг рессапіеч еоч аявійиіч ѵегііе- 

ЯЙЬ Ч° а,ПСГС іпиІІ1і е( '“«М***» пітіа ейпсеиіиг 
ай таіит еі ай ѵіііа тііпапіиг. 8еЙ гепіт ітрегііі еі гаііопів 
Р;‘Г‘ Р «Яесіив. ф„ вит Іютіпі ай шшв Ьопов йаіі, ехіегтпп 
ѵепті р еі Іаітв, сцтт гаііо ровіиіаі, еѵа@тІиг. Іпйе іиіивіе аІЧие 

™Р , ;ГѴ іиіі г7("п1и'' ,га соп“'а РЭД*: Мм йівсійіа, Ыпс ехриівіо- 
пев, піііс Ьеііа сотга іивііііат паіа вит. ІПипіиг сирісШаіе ай 
сопкеіепйав орев: Іішс ігаийев ЬМс Іаігосіпіа, Ымс о«Ма вееіегит 
еепега ехоііа вит, ІЛипІиг ІіЬійіие ай саріепйач Іапіит ѵоіиріа- 
Іев. Ьтс віирга, Ъшс айиііегіа, Іііпс соггиріеіае отпев ехвіііепті. 
ѵиісаттіе щііш- Йіов айесіив іпіга йпев впов гейе*>егіі, оной іипо- 
гапіев йешп іасеге поп роввіті. Ыг раііепв, Ыс іогіів. Ьіс ііічіив еві. 

ьар. Кечіаі. и сопіга «ршнрт яетшит ѵоірріаіев Йісат 
Ьгеѵ Іег. пат еі ірвшв ІіЪп тепвига іат тойши Йавііаі; пиае отпев 
пиошат ѵіію-ае ас тогіііегае випі, ѵігіиіе вирегагі аіцие оррпіиі 
йеЬепІ, ѵеі. дпой раиіо апіе ЙісеЬат йе айесШтз, ай гаііопет виаш 
геѵоеап. Сеіегае аштаШев ргаоіег ипаш ѵоіиріаіет, пиар ай еепе- 
гапйшп регііпеі, тіііат вепііппі. ІЛипІиг еге„ вепвіЬив а.1 паі.и іе 
виае песевзИаЮт; ѵиіепі. иі арреіапі ео. йтЬив орив (івІ ай ѵііаш 
Іиепгідт аийіипі тясет веппе Йікповсіті, иі роввіпі. сопигерагі- 
Чиае иііііа випі ай ѵісіищ. аиі ех ойоге шѵепіиві, аиі ех варогё 

І1!и!,11:і ге‘ |Іи"г" ас гесиваиі; ейепйі ас. ЬіЬепйі оМсіщп 
тепігів ріетіийіпе теішпіпг. Нотіпі ѵего воііегивяіті агІШсів рго- 
ѵійепііа йейіі ѵоіиріаіет тйпііат еі іп ѵіііит сайепіет, пиіа рго- 
ровиіі еі ѵігіиіет. Чиае сит ѵоіиріаіе вешрег, Іатчиат сит Йоте- 
вііео Ьовіѳ ) ридпагеі. Сісего іп Саіопе таіоге 3): Віиііга ѵего 

тгі'ѵо1т,іт;а‘Рг а' °,тпе Йаё‘‘іит пиПів ехсііагі аііів іИесѳЬгіл, 
тві ѵоі іріаіів. Сітщие Ьотіт віѵе паіиі-а, зіѵе пиія йеив пііііі 
тете ргаевІаЬіІшв йейіввеі. Ішіс йіѵіпо тппегі ас Ьопо пііііі іат 

щаго етадЙЕ**” ЗДѢСЬ: "Кга Іи5‘™ сегтіи08 рт&гге, ио видно наъ гпѣдівд 

аІ ЙГЙ1Си5 противополагается ехіегнь. 
) ілс. ае зепесіціе. 12. 

іпішісшіі, чиат ѵоіиріаіет. N60 епіт ІіЬійіпе Йотіпапіе, іешре- 
гапііае Іосит еязе; пеуие іп ѵоіиріаіів ге^по ѵігіиіет розве сопзі- 
віеге: зесі е сопігагіо йеив ійсігсо ѵігіиіет йейіі, иі ехри^паге! ас 
ѵіпсегеі ѵоіиріаіет еатчие е^геДіепіет йпез зіЬі йаіок, іпіга ргае- 
Бсгіріит соёгсегеі, пе Ьотіпст киаѵііаііЬиБ (Ісііпііит аічио сар- 
іит, йіііопі взиае вііЬіісегеі ас зетрііегпа тогіе тиііагеі. Д'оІиріаБ 
осиіогит ѵагіа е$і еі тиіііріех, чиае сарііиг ех авресіи гсгит, чиае 
випі іп изп Ьотіпит ѵеі паіига ѵеі ореге йеІесіаЬіІез. Напг рЫІо- 
8орЫ гесіійчіто зііБіиІепті. Ліипі епіт тиііо езве ргаесіагіиз еі 
Ьотіпе йі^піиз, саеіит роііиз, чиат саеіаіа іпіиегі, еі іюс риісііег- 
гітит ориз іпіегтісапііЬиз аБІгогит ІитіпіЬик, іатчиат ЙогіЬиз 
айогпаіит, чиат ріеіа, еі Нсіа, еі ^еттіз Дізііпсіа шігагі. 8ей 
сит йізегіе ай сопіетріит іеггезігіит по8 ехіюгіаіі випі еі ай 
саеіі вресіасиіпт ехсііаѵегипі, іа топ зресіасиіа Ьаес риЫіса поп 
сопіетпипі. Ііачие 1іі8 еі Йоіесіапіиг, еі ІіЬепіег Іпіегзтіі; чиае, 
Чиоіііат тахіта .чипі іггііатепіа ѵіііопіт, еі агі соггитрепйо8 апі- 
то8 роіепііз8Іте ѵаіепі, іоііепйа зипі поЬіз, гщіа поп тойо ай Ъеа- 
іат ѵііат пііііі сопіегипі, зей еііаш посепі ріигіпіиш. Кат чиі 
Іютіпет, чиатѵіз оЬ тегііа Йатпаіит, іп сопзресіи вио іи«и1агіх) 
рго ѵоіиріаіе сотриіаі, сопзсіепііат виат роііиіі, іат зсііісеі, чиат 
8і Ъотісійіі, чпой и оссиііе, яресіаіог еі рагіісерв йаі. Нов іатеп 
Іийов ѵосапі, іп чиіЬив Ііитапив вап^иів ейипйііиг. Айео Іоп^е аЬ 

Ч ЬотІпіЪпв весеввіі Іштапііаз, иі сит апітав Ьотіпит іпіегйсіапі, 
• Іийеге зе оріпепіиг, посепііогез іів отпіЬив, чиогит вап^иіпет ѵо- 

Іуиріаіі ІіаЪепі. Сіиаего пипс, ап роввіпі ріі еі іизіі Ьотіпев езве, 
Чиі сопвіііиіов виЪ ісіи тогііз, ас тівегіеогйіат йергесапіез, поп 
іапіит раііипіиг оссійі, вей еі Яарііапі2), ^египічие ай тогіет 
сгийеііа еі іпЬитапа виШ'а^іа, пес ѵпІпегіЬив заііаіі, пес егцоге 
сопіепіі; ч«іп еііат регсиззоз іасепіевчие гереіі3) іиЬепі, еі сайа- 
ѵега ісііЬив йіввірагі, не ч^ів Шов вітиіаіа тогіе йеіийаі. Ігавсип- 
іиг еііат ри^папііЬив, піві ееіегііег е ДиоЪиа аііег оссізиз езі, еі 
іатчиат Ьитапцт вап^иіпет віііапі, осіегипі тогав. АІіоя ііііз сот- 
рагев Йагі роксіті гесепііогев 4), иі чиат ргітиіп осиіов виоз ва- 
ііепі. Нас сопвиеіийіпе ітЬиіі, Ііитапііаіет регйійегипі. Ііачие поп 
рагсипі еііат іппосепііЬив, вей ехегсепі іп отпев, чиой іп таіо- 
піт іпіеійаііопе йійісегипі. Ниіив і^ііиг риЫісі Ьотісійіі восіов еі 
рагіісірев евзе поп сопѵепіі ѳоз, чиі іпвііііае ѵіат іепеге пііішіиг. 
Коп епіт, сит оссійеге йеив ѵеіаі, Іаігосіпагі пов іапіит ргоЬі- 
Ьеі, чиой пе рег 1е§ез чиійет рпЫісаз Іісеі; вей еа 41104110 пе йапі 

'1 амфитеатрахъ нерѣдко происходили бои преступниковъ, осужден¬ 
ных ь на смертную казнь. 

*) 1 ладіаторх, поваливъ своего протпввика, прежде чѣмъ нанести ему 
смертельный ударъ, ожидалъ на это приказанія зрителей, при чемъ павшій могъ 
молить о пощадѣ. 

я) гереіеге, поразитъ вторично. 
*) = попсіит Іаіі^аіоб, іпіе^гоѳ. 
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тоиеі. чиае арий копйпез рго Іісііія каЪепіш*. Ііа педие тііііаге 
іизіо ІісеЪіІ, сиіиз шіііііа ѳві ірза іизііііа: пес]иѳ ѵвго ассичагв (}иѳт- 
(|ішіи сгітіпе сарііаіі, фііа піідіі Йізіаі, иігишпе ѵсгЬо. ап Іегго 
роііич оссійаз, фюпіат оссізіо ірза ргоІііЪеіиг. Ііасріе іи кос сіеі 
ргарсеріо тіііат ргогзиз ехсерііоиет Яегі орогіеі, диіи оссісіеге 
Іюттет віі зстрсг пеіаз. пиет Йеіі8 запсішп ') апітаі еззс ѵоіиіі. 
Еі^о не Ший Г]иійет ссшеейі аНсриз ехізіітеі. иі гесепв шіоз Іісеат, 
оЫійеге ), (]ііао ѵеі шахіта еяі ітріеіая; ай тііат епіт йена іпзрі- 
гаі апііпаз поп ай тогіет. Ѵсгпш копііпез, не г|иой яіі Іасіпиз, 
гцю тапиз зиаз поп роііітпі, пійіЬич айітс сі зітрІісіЬиз апітіз 
акпе^апі Іисет поп а $е йаіат. Ехзрссіеі ѵего аійраа. иг. аііепо 
чт^піпі рагсапі. (рипоп рагаші вио. 8ей Ііі яіпе нПа сопігоѵегзіа 
зсеіегаіі еі іпіизіі; диій іііі, (рюз Іаіза ріеіаз со^іі ехропеге 4 5 * * 8)? Л ши 
роявіті іппосепіез ехізіітагі, гріі ѵівсега ала 4 *) іп ргаейат сапіЬпч 
оЪііаиііі, еі гршпішп іп ірвів езі, сгиЙсІіиз песат, дііат зі зігап- 
^иіаззепі? (^иіз йпЬііеі, диіи ітріив віі, циі аііепае тікегісогЙіае 
Іо сит ІгіЬиН.-' Удіі, еііатзі сопііп^аі еі, г] ио<1 ѵоіиіі, иі аіаіиг, аййі- 
хИ сегіе запри іпеш яипт ѵеіай зогѵііШст, ѵеі ай Іпрапаг. С^пае 
аиіет розяіпі. ѵеі зоіеапі ассійеге іп иігосръз вехи ѵеі рег еггогет, 
^іііз поп іпіеіігріі.-' с]пія ірпогаі? І^иой ѵеі ппіцв Оейіройія йссіа- 
іаі ехетрітп, йпріісі всоіеге 8) сопіизшп. Тат іцііпг иеі’агіит езі 
ехропеге, пиат песаге. Аі епіт раггісійас іапіііаіпт апризііаз соп- 
(ріегипіиг пес ве ріигікив ІіЪегів ейисапйіз зиШсеге ровяе ргаеіеп- 
йипі.; пиаві ѵего аіП Гасііііаіеч іп роіезіаіе віпі роззійеиіішп, аиі 
поп грюіійіе йеив ех йіѵіііітч рапрегез. еі ех раирегіітз йіѵііев 
іаеіаі. ^^тге ві (ріів ИЬегов оЬ рппрегіет поп роіегіі ейисаге ва- 
гіив езі. иі ве ак ихогіз сопргеззіопе сопііпеаі. ^^тт ясеіегаіів тапі- 
Ьив йеі орет соттіраі. Ег^о ві котісійіпт іаееге пиііо тойо 
Іісеі, нее іпіегевве отпіпо сопссйііиг. пе сопвсіепііат регіипйаі 
пііия стог, зігріійет роріііо яап^иія Ше ргаеяіаіиг 6). Іи ксепіз срю- 
(ріе пеясіо ап віі соггирігіа ѵіііовіог. Лат еі сотісае Іакиіае йс 
яіиргіз ѵіг^ішті ІОфіипінг. аиі атогіЬив тегеігісит 7), еі грш та^ів 
яипі еіодиепіев, <ріі ка^іііа іііа йпхегппі, ео та^ів вепіепііагиіп 
«•Іерипііа регвиайепі. еі іасіііиз імкасгепі аийіепіішті іметогіае ѵег- 

4) - поп ѵіоіатіпш. 

іііііхгя2г^™‘ІВіа»ЛпЯ !!» 0ЙычаП умеішІКЛЛТЬ новорожді■ ііпыхъ ді.теп. обличав¬ шихся ааким і. лноо уродствомъ. 

. .ехропеге укгівываетъ на обычае, но которомѵ венное новорожденное 
ѵті V м °Т','ІЪ "е ХОТ'Ь;І'ь (Інііеге, еи.хсіреге), выставлялось на 
5,І"“, * ***Ж,т*яТ„Ь “'ча'™оетя„т, Гаіва ріеіан у Лантандін обьясняется 
..,1І ОМ7’ еакою высіавленія ребенка онъ ирванаетъ невовыпжності 

на нрокормвть свое дитя в велЪдетвіе сего :келавіе ему лѵчніеГі ѵчаств 
,) ' постов йцо$ ел. X,:/.ё,у-і 

отцеубійствомъ в кровосчЪвіеніевт.. 
Щ ^ слеііев ЙС рорвіе аіі еців оЫесСашІиві. 

гетеры^ л||,шогш, выводившіяся вв вомедіяхъ, были обыкновенно 

ыіч пптегоы 'і еі огпаіі Нет іга^іеае Ьійіпгіае аіЬіісйті осиіік 
раггіеійіа еі іпсевіа ге§ит таіогит еі еоіііигпаіа 2) вееіега сістгп- 
нігагі. Ііівігіопит срюгще ііпршіісіввіті тоіпв8) (|ик1 аЦцсІ піві 
ІІЬііПпев еі ііосепі іЧ ііікіііщЙ гцюгит епегѵаіа согрога еі іп ти- 
ІіеЬгет іпсевчитп 1і;іЪіІите| не тоііііа. ітрийісав Гетіпав*) іпЬопевІія 
девіііт.ч тепііипіш-. Цній йе тііщк*) Іоіріаг сопиріеіагіті ргаеіе- 
гепііііия (Пмірііпаіп. ■ ціі йосепі аіпііегіа. йпт йпршіі еі вітійаііа 
ОГІКІІШ1І ай ѵегаѴ І,0ін1 іоѵеііев аиі ѵіг^іпев Іасіапі сит Ііаес еі 
Ііегі яіпе рпйоге еі вресіагі ІіЬепІег ай ошпіЬив сегпшіі? А<ітопеп- 
Іпг чіічие, і[ПІй іасеге роввіпі. еі іиііаттапіііг ІіЬійіпе, ^иае авресіи 
шахіте сопсііаіпг; ас ве (|ііів(|пе рго вехи іп іііів ітаціпіЬчв ргае- 
Йцигаі *), ріоЬапІ([Ш: іііа Йшп гійепі, еі айііаеіепііішв ѵіііів, сог- 
трііогев ай сіѵЫсЙа, геѵегішііиг пес риегі тойо, ^іюв ргаетаіи- 
гів ѵіііів ітіпіі пои орогіеі, ве<1 еііат вепеа, ([ітв ])есгаге іат поп 
Йесеі. Сігсспвішп ^нисріе Ішіогиш 7) гаііо ^ій аііші Ьаііеі, піві 
Іеѵііаіеш ѵапііаіет, іпчапіаці? Тапіл патс/ие ітреіи сопсііапіиг 
апіпіі іп і'игогеш, (цишю Шіс ітреіи ентіиг. т іат ріив вресіа- 
спіі ехіііііеапі, |»( вресіапйі [;га1іа ѵепіипі, сит ехсіашаге, еі ей'еггі, 
еі ехвіііге соерегіпі. Ѵііашіа егро вресіасійа оптіа, поп воішп пе 
([ній ѵіііогшп ресіогііпів іпвійаі, диае вейаіа еі расійса евво йеЬепІ; 
вей пе сиіив нов ѵоіиріаіів сопвисіийо йеііпіаі еі а йео аІ([пе а 
Ьопів орегіідів аѵегіаі. Кат Іпйогит сеІеЬгаІіопев йеогит іевіа 
«пт, віфіійет оЬ паіаіев еогит 8) ѵеі іетріогит поѵогит йейіса^ 
Ііопев вапі сопчіііиіі. Кі ргітііпв ^щсіет ѵепаііопев ’), іцте ѵосап- 
Шг птпега, Яаіпгцо яті аІІгіЬтае Іийі ачіет всепісі ЬЛего 18): 
сігсепвев ѵего Керіиію11!. Раійаііт Іашеп еі ееіегів йіів ійет Ьо- 
пов ІгіЬиі соеріі, яіпниііфіе Ішіі иотіпіЬив еогит сопвесгаіі випі, 
віеиі Біітіив Сарііо іп ІіЬгів чресіасиіогпш ЙосеіІ2). 8і (|иів іцііиг 
вресіаспіів іпіегеві, ай (|ііае геіідіопів цгаііа сопѵеііііиг, Йівсеввіі а 
йеі снііи еі ай йеов ве соиіиііі, циогит паіаіев еі іевіа сеІеЬгаѵіІ. 

’) ПЦ1ИСГ05І, мелодическіе. 
э) соіЬигпаІа — Іга^іса, отъ хб&о&ѵс;, башмака съ высокой подошвой, надЬ- 

вавіиаюся трагическими актерами. 
3) Безнравственность гистріецовъ или актеровч. служила чредмегоьп, по¬ 

стоя ив ихъ Ж.ІЛО»'*ъ іг нерідко преслѣдовалась, но безуспѣшно. 
4) Женскія роли ит. древнихъ пьесахъ исполнял иск обыкновенно мужчинами 
5.) шіші, актеры, учасівонаишіс вь коми чески \ь нредставлешяхъ того же 

і меин, отличавшихся враГшеи» безнравственностью. 
е) т. е. ка;кдын, мужчина ли или женщина (рго вехи), видить въ этнхь 

сценях‘1. какь бы свое собственное Ноображешс. 
7) 1.кІі СІГССП5СЙ. игры въ циркѣ, состоявшія изь кони і.іхъ ристалищъ. 
8) паііііей ііеогцпі назывались дші, въ которые воспоминаюсь введеніе въ 

римскую религію культа го го или другаго божества. 
__ р) чепаііопез, происходившія вь инркі. и составлявшія часть игръ. Онѣ. 

подобно прочимъ представленіямн, дававшимся для увссе.іеиіл народа лицами, 
искавшим]] его благосклонности, звалпсь шішега- 

,4Г) происхожденіе театральныхъ представлен ііі изъ культа Діониса (ІлЪег) 
общеизвѣстно. 

") но легендѣ устаноилепы въ честь Сошие-Хсріцнив ецпезіег. І.іѵ. 1. Н. 
**) Вінпіиь Сарііо, грамматикъ и антикваръ вііемеші Августа. 
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Сар. 21. Аигіиш ѵоіиріая ех ѵосшп еісапіиит зиаѵШііе рег- 
сіртіг, сцте зсШсе! іат ѵіііоза езі, грипп оЫесІаІіо іііа йе пиа 
Йіхітиз, осиіогиш. (*|шз епіт поп Іихигіозит ас педиат риіет 
еит, дш всопісаз агіея Йопіі ІіаЬеаі? Аідиіп пііііі геіегі. иігшппе 
Іихитт зоіиз йоті, ап сит рориіо ехегсеаз іп іііеаи-п. 8ей іат 
сіе зресіаспііз йісіит езі: геяіаі и тип. дной езі іюЪік схрпднап- 
Йит, не саріатиг ііз, дшіе ай зеичшп іпіітит репеігаиі. Хат Ша 
отта. циае ѵегЪіз сагепі, іг] езі аёгія ас негѵогпт зиаѵез зопі. 
роззипі іасііе еопіетш, диіа поп айііаегепі пес зсгіЪі роззипі. Саг- 
теп аиіет сотрояііит еі огаііо сшп зиаѵііаіе йесіріепз саріі теп- 
іез еі дио ѵоіцегіі ітреНіі. Іпйе Іютіпез Ііііегаіі сит ай геіщіо- 
ітт йеі аесеяяегіпі, аЬ аіідио ітрегііо йосіоге іішйаіі 1і. тіпия 
сіейипі. Аззиеіі епіт йиІсіЬия еі роііііз зіѵе огаііопіЪиз. зіѵе саг- 
тіпіЪия, Йіѵіпагшп Шіегагиш зітріісет сшштщетдие зегтопет 
рго зогйійо аярегпапіиг. Ій епіт диаегппі, диой зепзит йетиісеаі. 
I ягзиайеі аиіет диісдтй зііаѵе езі еі апіто репііив, (Іпт йеіесіаі, 
іпзіші. Хит ідііиг йеие еі тепіія, еі ѵоеіз, еі Ііпдиае агіііех йі- 
зегіе Іодиі поп роіезі? Іто ѵего яитта ргоѵійетіа сагеге і'исо 2) 
ѵоіиіі; еа, диае йіѵіпа зипі, иі опт ея іпіеііодегепі, ц пае ірзе отпі- 
Ьіі8 ІодиеЪаіиг. Егдо циі ѵегііаіі зіийеі, диі поп ѵиіі яе ірзе йесі- 
реге, аЬіісіаі іпітісаз ас похіаз ѵоіиріаіез. диае апітат зіЪі ѵіп- 
сіапі, иі сотри8 сіЬі йиісея; ргаеІегапіііг ѵега іаізіз, аеіегпа Ьгеѵі- 
Ъиз, иііііа іпсипйіз. Хіійі аяресіи «гаііип яіі, пізі, диой ріе. дцой 
ііівіе ііегі ѵійеаз; пііііі аийііи вііаѵе, пізі 411 ой аііі апітат теііо- 
гетдпе іе геййіі: тахтесціе Іііс зепяііз поп езі ай ѵШит йеіог- 
дпепйпз, диі поЬіз ійео йаіия езі, іи йосігіпат йеі регсіреге роз- 
зетиз. Ііадие яі уоіиріав езс аийіге сапіиз еі саппіпа, сіеі Іаийез 
сапеге еі аийіге іиеітйит віЬ. Наес еяі ѵоіиріаз ѵега, ^иае сотез 
езѣ еі зосіа уігіиіія: ^ Ітес е.ч1 поп сайиса еі Ьгеѵіз, иі іііае, с]ііаз 
арреііті, фіі еогрогі, т ресийез, зегѵіипі; зей регреіиа еі зіпе 
іиіа іпіегтіязіопе гіеіѳсіапз. Сиіця іегтіпоз зі грйз ехсеззегіі, піЫІ 
дие аііий ех уоіпріаіе реііегіі, пізі ірзат ѵоіпріаіет, Ыс тогіет 
тейііаіиг, срііа зісиі ѵііа регреіиа іп ѵігіиіе езі, ііа тоге іп ѵо- 
Іиріаіе. (^иі епіт гетрогаііа шаіиегіі, сагеЬі! аеіегпів: ^и^ іеітепа 
ргаеіиіегіі, сасіеяііа поп ЬаЬеЬіІ. 

Сар. 22. А(1 ѵоіиріаіез аиіет зарогія еі ойогіз, диі сіио зеп- 
киз ай зоіит согриз регііпепі, пііііі езі сцюй а поЬіз йіярціеіиг. 
піві Гогіе фіія пхіё'іі, иі йісатиз, іигре еззе заріепіі ас Ьопо, зі 
уепіп еі фііае яегѵіаі: зі ипфіепіія оЫПиз ас ЙогіЬиз согопаіия 
іпсейаі: дііае Чиі Іасіі. иі^ие іпзіріепз, еі іперіиз, еі піііііі езі, еі 
диет пе ойог цнійет ѵігіиііз аііі&егіі. Гогіаяяе чиізріат йіхегіі: 
сиг ег^о Ша іасіа зипі, пізі иі ііз Ігиатиг? Аі епіт яаере іат 

) ел. Сургіап. ер. ХХ\ I. сіотіпіса Іесііопе іипі1а1и§. 
) шсліз = огпашеиіа огаіогіа. 

Йісіит езі, ѵігіиіеш пиііат йііигат Гиіззе, пізі ЬаЪегеі, циае орргі- 
гаегеі. Иадие Гесіі отпіа йеия ай іпяігиепйіш сегіатеп гегит 
йпагшп. Ег§о іІІесеЬгае ізіае ѵоіиріаішп аппа яипі ііііцч, сніиз 
ітиш ориз езі, ехри^паге ѵігіиіеіп іизііііатпие аЪ ЬотіпіЬиз ехсііь 
Йоге. Ніз Ыашіітепііз еі яиаѵіІаІіЬнз ІіШІаі апіпіаз; зсіі епіт, 
фпа тогііз езі ІаЬгісаігіх ѵоіиріаз. Хат зіспі йеия іютіпет ай 
ѵііащ поп пікі рег ѵігіпіет ас ІаЬогет ѵосаі, ііа іііе ай тогіет 
рег йеіісіаз ас ѵоіиріаіез; еі зісиі ай ѵегит Ьопит рег ІаИасіа 
таіа, зіс ай ѵегит таіит рег ІаИасіа Ьопа регѵепііиг. Саѵепйа 
яипі і^ііиг оЫесІатепіа іяіа, Іап^иат Іациві еі ріадае: пе зиаѵі- 
іийіпит тоіііііе саріі, зиЬ йіііопет тогііз сит ірзо соіроге гесіі- 
дашиг, сиі поя тапсіраѵішиз. 

Сар. 24. Хес іатеп йебсіаі аіщиіз, аиі сіе зе ірзе Йеярегеі, 
зі аиі сирісіііаіе ѵісіия, аиі Штііпе ітриізиз, аиі еггоге Йесеріиз. 
аиі ѵі соасіиз, ай іпіизііііае ѵіат іаркиз сяі. Роіезі епіт гойисі ас 
ИЬегагі, зі еит роенііеаі асіогит. еі асі теііога сопѵегзиз, 8аііз 
(іео іасіаіх). С^иосі Йегі рояяе Сісего пет риіаѵіі, сиіия Ьаес іп 
Асасіетісо іегііо ѵегЬа яипі 2): ^^^оЙ8і Іісегеі, иі ііз, циі іп іііпеге 
Йееггаѵіззепі, зіс ѵііат сіеѵіат яееиіія соггідеге еггогет роепііепйо, 
іасіііог еззеі етепйаііо іетегііаіія. Ьісеі ріапе. Хат зі ііѣегоз 
позігоя, сит йеіісіогит зиопгп сегпітиз роепііеге, соггесіоз еззе 
агЬіігатиг, еі аЬйісаіоя аЬіесІоясріе гигзиз іатеп яиясірітик, іоѵе- 
тиз, атріесіітиг: сиг йезрегетиз, сіетепііат сіеі раігіз ]>оепі1епс1о 
роззе ріасагі? Егдо ігіет йотіпие ас рагепз іпйиідепііззітиз гетіз- 
зигшп зе роепііепііЬиз рессаіа рготіігіі еі оЫіііегаіигит отпез 
Іиідиіі,а1.е8 еіиз, ^иі іияііііат сіепио соерегіі орегагі. 8ісиі епіт 
піЫІ ргойезі таіе ѵіѵепіі апіе асіае ѵііае ргоЬііаз, дціа яиііегѵе- 
піепя ішдиіііа тзііііае орега сіеіеѵіі, ііа пііііі оШсіипі рессаіа ѵеіега 
соггесіо, ерйа зирегѵепіепз іизііііа ІаЪет ѵііае ргіогіз аЪоІеѵіІ. 
^иет епіт Іасіі 8ііі роепііеі, еггогет зиит ргівііпит іпіеПсіДІІ; 
ісіеочие Огаесі теііиз еі яідпійсапііия ^етаѵоіяѵ сіісипі, ^1^ат поз 
Іаііпо розяитиз гезірізсепііат сіісеге. Кезірізсіі епіт ас тепіет 
зиат (]иазі аЬ іпзапіа гесіріі, диет еггаіі рідеі; сазіідаідис зе ірзит 
йетепііае еі сопйгтаі апітит зиит асігесііиз ѵіѵепййт; іит іііисі 
ірзит піахіте саѵеі, пе гигзиз іп ео8с1ет Іадпеоз іпйнаіиг. Бепі- 
еріе тиіа диодие апітаііа, сит ігаийе саріипіиг, зі аіідио зе тосіо 
іп іидат ехігісаѵегіпі, йилі рояітосіит саиііога ѵііапідие зетрег 
еа отпіа, іп дшЬиз сіоіоз іпяійіаздііе яепзегппі. 8іс Іютіпет роепі- 
іепііа сацішп ас (Іііідепіет іасіі ай еѵііапйа рессаіа, іп диае Бстеі 
ігаийе сіесійегіі. Хепю епіт роіезі еззе іат ршйепз, Іат сігсит- 
зресіпз, иі поп аіідиапйо ІаЪаІиг. Еі ісісігсо сіеиз, ітЪесіПіІаіет 
позігаіп зсіепз, рго зиа ріеіаіе арегиіі Іютіпі рогіит заіиіія, иі 
Ьиіс песеззііаіі, сиі ігадііііая пояіга зиЪіесіа езі, тейісіпа роепііеп- 

*) зе. рег роешіепііат. 

'1 Асайеішеа Цицерона, въ І\ книгахъ, дошли до насъ въ отрывкахъ. 
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ііае зиЬѵепігеі. Ег^о циісшп<|ііе аЪеггаѵагіІ. геіг.гаг, реДет, яедие 
сріат ргігппт гесіріаі ас гсГогтсІ. 

8сс1 геѵосаге *) ^гаДіѵт яирсгаясріе еѵасісге а«1 аигая, 
Нос ори8, Іііс ІаЬог езі. 

Пе^изШік епіш таіе іисиікііз ѵоіиріаііітз, ѵіх сііѵеііі аЪ Ы$ 
рояяипі; Іасіііия гесіа ве^ие^еп^11^, зі еапіт яиаѵііліез ион аііі^ія- 
яепі. 8еД яі егіріапі зе гааіае «егѵііиіі, сопДопяЪНиг Ііія отпік еггог. 
зі еггогеш яишп ѵііа теііоге соггехегіпі. Хег Іисгагі зе ^шя^иат 
риіеі, яі Деіісіі сопзсіит поп ІіаЪеЬіі: яеіі Ше отпіа, іп сиіиз соп- 
зресіи ѵіѵітиз; пег яі ипіѵегзоя Іютіпея сеіаге рояяішшя, сіеит роя- 
яитиз, < иі пііііі аЪясопДіІит, пііііі роіеяі еязе зесгеііип. Ехіюгіа- 
Ііопея зная 8опеса 2) тігаЫІі яеиіеиііа Іеппшаѵіі. Магнит, іициіі. 
пезсіо пиісі таіичдие, диат со^ііагі роіеяі. іштеп еяі, сиі ѵіѵешіо 
орегат Датия. ІІпіс поз арргоЬетия. Хат пііііі ргоДеяі іпсіизат 
еязе сотсіепііатп: раіетнз йео. І^піД ѵсгіиз Дісі рпіезі аЬ ео, 9111 
сіеит пояяеі, диат Дісіит езі аіі Іютіііе ѵегас геіі^іопіз і&паго? 
Хат еі таіезіаіет (Іеі ехргезяіі, таіогет пязс ДісгпДо, г)иат иі 
еаш со^ііаііо тспіія Ъшпаиае сареге роззеі; еі ірзит ѵегііаііз аііі- 
§іі Іопіст, яепііешіо. ѵііат Іютіпит яирегѵасиат поп еззе, иі 
Ерісигеі ѵоіипі. яеД сіео аЬ Ііів орегат ѵіѵепсіо (1лгі. $й]иіДет іияіе 
ас ріе ѵіхегіпі. Роіиіі езяе ѵегиз (Ісі сиііог, зі <|іііз Ші топзігаз- 
зеі: ас сопіетрзіззеі ргоіесіо Хепопет 3) еі та^ізігит впит 8оІіо- 
пет 4), зі ѵегае яаріепііае Дисет пасіиз еязеі. Ниіс поз, іпгриі, 
арргоЬетия. Саеіезііз ргогяиз огаііо, пізі апІесеДегеІ і»погаііІіае 
сопіеязіо. Хііііі ргоДеяі іпсіизат еззе сопзсіепііаіп: раіетиз сіео. 
Хиііия ег&о тешіасіо, пиііиз сііззітиіаііопі Іосиз езі. (|иіа рагіеіі- 
Ъиз осиіі Ьошіішш зитпшѵепіиг, Деі аиіет сііѵіпііаз пес ѵізсегіЬйз 
зиттоѵегі роіезі. циотіпия Іоііті Ьоттет регзрісіаі еі погіі. Ісіет 
іп еіияДет орегіз рпто: (^иіД ауіз? іш]иіІ, <[иіс! тасЬіпагія? срііД 
аЬясопДіз? Сіізіоз Іе Іииз 8е^ш^и^; аіінт ІіЬі реге^гтаііо зпЬДихіІ, 
аіішп тогз. аііиш ѵаіеіисіо: Ьаегеі Ыс, ^ио сагеге иитциат роіез. 
І^піД Іосит аЪсІіІит Іе^ія, еі агЬіІгит гетоѵез? Рніа. ІіЪі сопіі- 
^іззс, иі осиіоз отпіит ейи^іаз, Детепз! (^.шД ІіЪі ргоДеяі поп Ііа- 
Ъеге сопясішл, ІтЬепІі сопзсіепііат? Хоп тіпиз тігаЪШІег сіе соп- 
зсіепііа еі Део Тиіііпз 5). Метіпегіі, іпсцііі, сіеит зе ІіаЪеге Іезіет, 
ІД езі, иі е^о агЬіІгог, тепіет яиаіги ^иа пііііі Іютіпі Десііі Депз 
ірзе Діѵіпіиз. Ііет сит Де іизіо ас Ьопо ѵіго Іояиегеіиг в): Иагріе 

*) Л'егйіі. Аеп. 0. 128, 
-) Ехіюгіаііопев Сеиеки-сыпа, знаменитаго философа, до пасъ но делили 
') /сноп, Х^шѵ) изъ Сііішп на Кипрѣ, ок. 300 г. до Р. X., осионагопь етои- 

чеенпг школы. 
*) 8о1іон, -ллііііѵ, ивъ Александріи, нъ 1 в, по Р. X., перипатетикъ, учи¬ 

тель Сенеки. 
5) гіе оШс. 3, 10, 44. 
"} ІЫЛ. 3, ІЯ, 77. 

ѣаііь ѵіг, і1111иіпоп іпоііо і'асеге, зегі пе со^ііаге оіііііот і]ііі('(|ііат 
аисІеЬіІ, фкпі поп ашіеаі ргаеііісаге Гигеепшз ірііиг сопзсіепііапі, 
г|иае осиНя Йеі регѵіа сяі еі; иі аіі, іііет зетрег ііа ѵіѵаппк, иі 
піііопет геййсшЫт поШ агЫігепшг, риІеішИфю поз тотепіія 
отпіЬич поп іп аИцію, иі іііе Йідіі огЫч іепае іііеаіго аЬ Ьо- 
тіпіЬіш, зеіі йезпрег зресіагі аЬ ео, (;пі еі іпйех, еі іезііз ірзе 
ііііипі.ч езі. сиі гаііопет ѵііае герозсепіі асіиз зиоз іпііііагі поп 
ІісеМі. Егцо заііііб е,8і аиі ейикеге гопвеіепііат, аиі поз Ір808 иііго 
арггіге апітит еі регпіеіет гевсізяів3) ѵиІпегіЬнв ейішйеге: чиі- 
Ьіш пето аііие тейегі роіеві, піяі воіив іііе іціі (решит сіаийіа, 
ѵівпт саесів геіМігііі, тасиіаіа шѳщЬпі риг^аѵ-іі, тогіиоз ехсііаѵіі. 
Ше агйогет сирійііаіів ехкііп^иеі, ехвІіграЫі ІіЬійіпев, іпѵійіат 
йеігаііеі, іі-ат шіііраМі; іііе гесійеі ѵегат еі регреіиат вапііаіет. 
Арреіешіа езі йиес ошпііящ тейісіпа, рпопіат таіогі регіепіо ѵе- 
хаіиг апппа. ^иат согрпв, еі (ріаіп рпшшп Ціепіійіщ тогНз айЬі- 
Ъепйа сигаііо еві. Кеіріе епіт 8і иіаіиг а1і^^^І8 осиіогит асіе сіага, 
тетЬгІ8 отпіЬиз ініеці-із, Йгті88іта Іоііпз согрогія ѵаіеіийіпе. іа- 
теп сит йіхегіт ватіт, 8І ей'егаіиг іга, вирсгЬіа іиткіиз іпЙеіиг. 
Ш-Міпі вегѵіаі, сирійііаііЬив іпагйезсаі; вей ент роііиз, риі ай аііе- 
пат іеіісііаіет поп аііоііаі осціов, орев поп айтігеіиг, пііііі отпіпо 
арреіаі, поп сопсирівсаі аііепит, поп іпѵійеаі ііііі. поп іавіійіаі 
<ріетгціаіп:, віі Іттіііз, тівегіеогв, Ьепейсиз, шііів, Ьитапив; рах іп 
ап-то еіив регреіиа ѵегвеіиг. Ше Іюто запив, іііе Іия1и8, Ше рег- 
іесіив еві. Чді^ііів іцііиг Ііів отпіітв ргаесеріів саеіевііііив оЫепі- 
регаѵегіі, Іііе сиііог езі ѵегі Йеі, сиіііб васгійсіа вимі тапзпеіийо 
апіиіі, еі ѵііа іппосепв, еі асіив Ьопі. Циае отпіа іріі ехЬіЬеі, іо- 
ІІ0118 заспіісаі, грюііепз іюпит Ай|вдЙ ас ріит іесегіі. Веиз епіт 
поп йевійегаі ѵісіітат педио тип апітаіів, педие тогііз ас вап- 
ёиіпіз, вей Й0П1ІПІ8 еі ѵііае. Ай диой васгійсіпт педие ѵегйепів4) 
орпз еві, педие ййгів 5), педие сезріШша 6), диае випі иіідие ѵапів- 
віта, вей іів, диае йе іпііто ресіоге ргоГсгипіиг. Ііадие іп агат 
Йеі, диае ѵеге тахіта еві ‘) еі диае іп согйе Ьотіиів соііосаіа, 
іпдиіпаіі поп рогеві яШ^иШе, іизііііа ітропііиг, раііепііа, ййез. 
іппосепііа, сазіііав, аЪвііііепііа. Іііе еві ѵегібзітив гііив, Ііаес іііа 
іех йеі, иі а Сісегопе йіепіт еві, ргаесіага еі йіѵіпа, ветрег диае 
гесіа еі іюпевіа іиііеі. ѵеіаі ргаѵа еі іигріа; еш рагепіет вапсіів- 
вітае ас. сегіізяітае Іеуі, іизіе ас Іерііішс иесеззе еві ѵіѵеге Сиіи8 

*) іа Ѵеггеаі Асі. II, 2, II. 
я) іЫй. 5, 11. 
3) = геиоѵаіій. 
*) ѵегЬеш ( ІигЬепа», священная трава, употреблявшаяся для украшенія 

алтарей, жертвенныхъ животныхъ, изображеніи боговъ п т. г. 
®) ЁЬгае зіѣсь въ общемъ значеніи внутренностен жертвенныхъ живот¬ 

ныхъ, сожпгавшнхся на а лтарях г.. 
е) изъ дерну нерѣдко дѣлались жертвенники. 
*) намекъ на Ага Махіта въ Римѣ, носвяш,енный Геркулесу. 
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Іе&ів раііеа ечиіДеш сарііа ровиі, срюД кит роііісііик, еа те іап- 
ІиттоДо еззе Дісіигит, чиае зиттит іазіі^іит ѵігіиіі еі іизііііае 
ітропегепі. 8і чиіз ѵоіеі сеіега отпіа сотргеЬепДеге, ех іопіг 
ірзо реіаі, иийе асі поз гіѵиз ізіе тапаѵіі. 

Сар. 25. Кипе сіе засгіЙсіо ірзо раиса Дісатик. ЕЬиг, інчиіі 
І’іаю *), поп сазіит сіопит (Іео. С^иісі ег&о? рісіа ксііісеі еі іехіа 
ргсііоза? ііпо ѵего поп сазіит сіопит Део, чиісдиіД согптірі, чиіс- 
чиісі киггірі роіезі. 8еД зісиі Іюс ѵісііі, поп орогіеге ѵіѵспіі оЙеггі 
аіічиій. чиосі зіі ех піогіио согроге, сиг Шисі поп ѵісііі. поп сіеііеге 
іисогрогаіі согрогаіс тиііиз оЙ'еггі? (^иапіо шеііиз 8епеса 2) еі ѵе- 
гіиз? Ѵиііізпе ѵок, іпчиіі, сіеит со&ііаге подпит, еі ріасісііші. еі 
таіекіаіе Іепі ѵегепсіит атісит, еі зетрег іп ргохіто 8) поп іпппо- 
ІаііотЬпз еі кап&иіпе тиііо соіепсіит: чиае епіт ех ігисісіаііопе 
іпшіегепііит ѵоіиріаз езі? зесі тепіе рига. Ьопо ѣопезіосріе ргоро- 
зііо? Хоп іетріа іііі соодезііз іп аіііііісііпет захія ехзігиепДа зипі; 
іп зио сиічие сопзесгашіив езі ресіоге. Уезіез ідііиг. еі ^еттаз, 
еі сеіега. диае ЬаЪепіиг іп ргеііо, зі срііз риіаі сіео сага, із ріапе, 
ЧНІСІ зіі сіеиз, пезсіі; сиі риіаі ѵоіиріаіі еззе еаз геч, дітз сііат 
Ьошо зі сопіетрзегіі, іиге ІаисІаЬііиг. (*)иіД ег^о сазіит, чиіД Део 
Ді»пши. пізі чиой ірзе іп Ша сііѵіпа Іе^е зиа ророзсіі? Био зипі, 
сріас оЙеггі ДеЬеапі. сіопит еі засгійсіит: сіопит іп регреіиит, 
засгійсіит асі іетриз. Ѵгепті ариД ініоз, сріі пиііо то До гаііопет 
Діѵіпііаііз іпіеііейипі, Допит езі. чиісчшД аиго аг^епіочие іаЬгіеа- 
іиг. ііет 4ШС4ИІД ригрига еі зегісо іехііиг: засгіЬсшт езі ѵісііта 
еі чиае,ситсціе іп ага сгетатиг. 8еД иігочие поп иіііиг Деиз, чиіа 
сі ірве іпсоггиріиз екі, еі ШиД іоіит соггирііЬіІе. Ііадие сіео пігит- 
Чие іпсогрогаіс оЙегепДит езі. чио иіііиг. Бопит езі іпіе^гііаз 
аиіті, засгійсіит Іаиз еі Ііупшиз. 8і епіт Деиз поп ѵіДеіиг. ег&о 
Іііз геЬив соіі ДеЬеі, чиае поп ѵіДепіиг. Хцііа іеріиг аііа геіііпо езі 
уега, пізі чиае ѵігіиіе ас іизііііа сопвіаі. (^иотосіо аиіет Деіі8 
іикііііа Ьотіпіз иіаіиг, шіеііееіи іасііе езі. 8і епіт іпкіиз Іиегіі 
Іюто, ассеріа іттогіаіііаіе, іп аеіетит Део зегѵіеі. Нотіпеь аиіет 
поп пізі аД іизііііат пазсі, сит рШІозорЬі ѵеіегез. іиш еііаш Сі- 
сего зизрісаіиг. Бізвегепз епіт Де Іе^іЬиз4): 8еД отпиши іпчиіі, 
Чиае іп Ьотіпшп До сі от іи Дікриіаііопе ѵегяапіиг, пііііі езі ргоіесіо 
ргаезіаЪіІіик. сцтт ріапе іпіеііе^і. поз аД іизііііат еззе паіоз. ІД 
ог^о зоіит Део ехЫЬеге аіцис оіІегге ДеЬетиз. аД 4110Д саріепДит 
поз ірзе ^епегаѵіі. Нос аиіеіп Диріех засгійсіі ^епиз 41шт 8іі ѵе- 
гіззітит. Тгізподізіив Неппез6) ісіопеиз іеяііз еві, чиі поѣізсит, 
іД езі сит ргорііеііз. чиоз зечиітиг. іат го, чиат ѵегЪіз сопугиіі. 

*) XII, р. 956. ’ЕХг^а;.... оііх аѵаіііадхз. 
О въ недошедшемъ до насъ сочнпсііін. 
) = ргохітшц. 

4) Де Іг§іЬ. 1. іо. 28. 
в) см. V. 14. 

Бе іизііііа кіс Іосиіиз екі: Нос ѵегЪит, о іііі, асіоі а еі соіе. Сиі- 
іиз аиіет Деі и пик езі. іпаіит поп еззе *). Нет іп іііо зегтопе рег- 
Іееіо, сит ехаиДіззет Азсіеріпт чиаегепіет а Шіо зио, пігит ріа- 
сегеі раігі еіик ргоіеггі іітз еі аІіоз оДогек аД васгійсіит Деі, ехсіа- 
таѵіі: Вепе, Ьепе отіпаге, о Аміері. Езі епіт тахііпа ітріеіаз, 
іаіе чиіД сіе шш іііо ас зіп»и1агі Ьопо іп апішит іпДисеге. Наес 
еі Ьік зітіііа Ьиіс поп сопѵепіииі. Отпіит епіт сршеситчие зипі, 
ріепик езі, еі отпіит іпіпіте ітіі^епз. Кок ѵего ёгаііаз а^епіек 
асіогстиз. Ниіиз епіт заспбсішп зоіа Ьепесіісііо. Еі гесіс. Л'егЬо 
епіт засгійсагі орогіеі Део, зічиіДет Деиз ѵегЬпт езі, иі ірзе соп- 
і'езкив езі. 8иттиз і^ііиг соіепсіі Деі гііиз езі ех оге іизіі Ьотіпік 
аД Дети Дігесіа ІаиДаііо, чцае іатеп ірза иі Део зіі ассеріа, еі 
Ьитііііаіе, еі іітоге, еі,Деѵоііопе тахіта ориз езі, пе чш'з іЬгіе 
іпіе^іііаіія еі іппоеепііас Дсіисіат регепа, іитогіз еі агго^апііае 
сгітеп іпсиггаі еочие Гасіо ^гаііат ѵігіиіів атіііаі. 8еД иі зіі Део 
сагиз отпічие тасиіа сагеаі, тізегісогсііат Деі зетрег ітріогеі піЬіі- 
г|пе аІіиД ргесеіиг, пізі рессаііз зиіз ѵепіат, іісеі пиііа зіпі. 8і чиіД 
аІіиД ДезіДегаѵегіі, поп езі ориз Дісіо зсіепіі, чиіД ѵеіітиз; зі чиіД 
еі Ъопі еѵепегіі, ^гаііаз а^аі; зі чиіД таіі, заіівіасіаі 2) еі іД зіЬі 
оЬ рессаіа зиа еѵепіЗѵЗе Меаіиг; еі піЬііо тіпиз еііат іп таііз §і’а- 
ііаз а^аі, еі іп Ьопіз заіізіасіаі, пі іДет віі зетрег, еі зіаѣіііз, еі 
іттиіаЬіІіз, еі іпсопсивзив. Кес іапіит Ьос іп іетріо риіеі зіЬі 
екзе і'асіежіит, кеД еі Доті, еі іп ірзо еііат сиЬШ зио. 8есит Депі- 
Ч11е Ьа.Ьеаі Дейт зетрег іп согсіе зио сопзесгаіит, чиопіат ірзе 
езі Деі іетріит. (^иоДзі Део, раігі ас Дотіпо, Ьас аззіДиііаіе, Ьос 
оЬзечиіо, Ьас Деѵоііопе зегѵіегіі, сопзиттаіа еі рег&еіа іизііііа 
езі, чиат чиі іепиегіі, Ьіс. иі апіе іезіаіі зитиз, Део рагиіі, Ьіс 
геіщіопі аічие оШсіо зио заіізі'есіі. 

<- 

*) ІІСІ'ШСЕ Роетапіі. 1. 12Ѵ тсСтоѵ ТСѴ )л-уоѵ, Ш тгхѵоѵ, т:р03ХУѴЕ{ хаі 8рг,охеоЕ. 
йру^ау.еіа ог той Ъеоо «хіа ёсті, еіѵаі хау.сѵ. 

г) ваІіеГасіаІ нс. Део, въ см. просить прощенія, каяться. 
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VI. 

Цапа Дамаеъ. 

Изъ различныхъ произведеній Далласа, нывшаго епископомъ 
Рима съ 366 по 384 годъ и причисленнаго римскою церковью къ 
лику святыхъ, валены съ историко-литературной точки зрѣнія его 
стихотворенія, первые опыты латинской христіанской поэзіи. Они 
представляютъ два рода произведеній, разработывавншхея и впо¬ 
слѣдствіи преимущественно передъ другими: эпитафіи или елогіи 
и гимны. Первыхъ дошло отъ Дамаса гораздо больше, чѣмъ послѣд¬ 
нихъ, и дошло двоякимъ путемъ: рукописнымъ и лапидарпымъ— 
на камняхъ. Эти эпитафіи и елогіп представляютъ, преимущественно 
въ формѣ дактилическаго стиха, краткія надгробія, иосвящепныя 
шш воспоминанію недавно умершихъ благочестивыхъ личностей 
(наир, родственниковъ сочинителя) пли прославленію Святыхъ, пре¬ 
имущественно мучениковъ. Содержаніе всѣхъ этихъ стихотвореній 
важно съ историко-культурной точки зрѣнія, но не мопѣе любо¬ 
пытны они н по формѣ: въ ней видимъ мы зачатки тѣхъ явленіи, 
которыя впослѣдствіи стали отличительными особенностями латин¬ 
ской средневѣковой поэзіи, преимущественно зачатки риомы; кромѣ 
того въ нихъ замѣтны и просодическія вольности. 

Лучшія изданія Дамаса: Мегепба Кош. 1754 и Мщлс Раіго- 
1о&. Т. XIII. 

О Дамасѣ: НоІвсЪег Се Сатазі еі Нііагіі Ііушпіз заегів Мопа- 
ніегіі 1858. А. Сонгеі Се Батаві сагтіпіЪнз СгепоШе 1870 и бо 
ІІ058І а Рота зоМегганеа Сгівііапа. Т. I. II п III п Іпчсгірііопсз 
сіігівііапае игЫе Еотае. Ѵоі. I. 

—* •— 

Юѳ со^потѳпіів Заіѵаіогіз. 

Ьрев, Ѵііа, 8а1из, Еаііо, Йаріепііа, Ьитеп 1), 
Ішіех, Рогіа. 6і§аз, Еех, Оетта, Ргорііеіа, Васегбов, 
Мевзіая, ЯаЬаоІІі. ІІаЪЬі, Зроішів, Мебіаіог. 
Ѵіг§а, Соіитиа, Мапиз, Реіга, Еіііиз, Еттапие^ие, 

Ь Ѵіпеа, Разіог, Оѵів, Рах, Еабіх, ѴШз, Оііѵа, 
Ропз, Рагіез. А^ітв, ѴіПіІив. ѣео, Ргоріііаіог, 
ѴегЬит, Ношо. Кеіе. Саріз. Сотиз. Отпіа. СЬгізйив, Іезш 2). 

2. 

Юѳ 8. Тагвісіо 8). 

Раг шегііит диіситдііе Іе^із со^позсе биогшп, 
(^шв Сатавив Еесіог 4) Шиіов ров! ргаетіа 6) геббй. 
Іибаісив рориіиз. 8іерѣатті теііога топепіет 
Регсиіегаі; вахіз. Іиіегаі ^т ех Іювіе ігораеит. 

5 Магіугіит ргітив гариіі ІеѵЕа 6) Меііз. 
Тагвісіит запсіит СЬгізІі засгатепіа ') ^егепіет, 
Сит таіе вапа тапиз реіегеі ѵиі^аге ргойшів, 
Ірве апітат роііив ѵоіиіі бітіМеге саезиз, 
1'гобеге риаш сапіЬив гаЬібів саеіевііа шетЬга я). 

11 ь этомъ стихѣ не хватаетъ одного слога. 
2) Іееие—рег йіаегезіп трехсложное. 

І'іниск. Мартиркл- йодъ 15 Авг,; Кошае л іа Арріа «апсіі Тагзіеіі асоіуііі;, 
(диеш ра^апі гит іпѵепіееспі согрогія Сіігіріі еаггатеиіа роііапЬеш, гоерегип- 
бі^иігеге цшб "егегоі; аі іііе ііи.1%шш іщііеапз роіѵій ргскіеге тагяагііая, Іаиі- 
<1іи аЬ Шіь тасіаіиь еяі ішііЬиз еі ІарііІіЬиз, бопес схи.ііаіѵі ярігіішп, еі ге^оі 
Іиіо с.и5 еогроге еаспіе^і сіізсичзогек (— регспзяогез) иіЫІ еасгатепіши Сіігізіі 
іп шашЬиз аці іп ле^Шт? іпѵгпегипі. Сіігічііані аіііет согриз тагіупк со11е§е- 
пші еі іп гоеаіеіегіо СаІІізіі ІіопогШсе яереііеічші. 

*) = Сігзсориа. 
*) == ргаетіа, та награда, которую они получили въ своей мученической 

коніинѣ. 
®) = «Ііасопиа. 
7) Тѣло Христово. 
*) СГ. СІІГІЗІІ. 



3. 

Ьѳ 88. МагсеПіпо еѣ Реіго *). 

МагсеІІіпе Іиоз, рагііег Реіге, павсе ігіиіпрЪов, 
Регсиззог геіиііі Батазо іпіЬі сит риег еззет, 
Наес 8ІЫ сагпійсет 2) гаЪійит шапсіаіа (Іесііззе, 
ВепШшз іп тесіііз ѵевіга ц{ іітс соііа весагеі, 

5 ^ес Іитціит ѵевігит диізсіішп со§повсеге роззеі; 
\ 08 аіасгез ѵезігіз тапіЪиз питсіаззе яерикга 8), 
СапсНдиІо 4) оссиііе розЦщат іасиізіія 5) іп апіго, 
Ро8І;еа соттопііат ѵезіга ріеЫе Ьисіііат % 
Ніс 7) ріасиізче 8) та^із запсііззіта сопсісгс тетЬга. 

4. 

Бе вериісго вио. 

Ѵіхіі. ап. ХУІ. 9) М. X. Біез. XXV. Бер.10) III каі. ^ап. Р1. 

МегоЬаисІе еі РІ. Ваіигпіп. Сопзз. “) 
Ніс соп^евіа іасеі циаегіз ві ІигЪа ріогит 12), 
Согрога вапсіогит геГіпепі тепегапйа зериісга, 
ВиЫітев 13) апітаз гариіі зіЬі ге^іа саеіі. 

л г ’) Рямек. Мартирпл. 2 Іюня: Котае паіаіід (память) зяпсіогшп тагіігит 
ліагсешш ргеяЬуІегі с( Реігі схогеібіае, уш пщііоз іп сагсеге я<1 іігіет егийіеп- 
|ез, зиі) І)юс1сІіапо розі <Ііга ѵіпсиіа еі ріигіша Іогтепіа а Бегепо ішіісе бесоі- 
іаи зипі т юсо, чш гііссЬаіиг Бііѵа Жі«га, ^иае роБіса іп Ііопогст Бапсіогшп 
соттиіаіо потіге 8і1ѵа СапДійа арреііаіа сбС. Ногти согрога іп сгѵріа іихіа 
вапсшт Ііішгішт БериНа еинХ, еогип^ие зериісгит вапсіиз Ватазиз 'і’ари ѵсг- 
зіппв розіеа ехогпаѵіі. 

*) магистратъ, распоряжавшійся казнью. 
) мученики собственноручно очистили отъ кустарниковъ мѣсто для своей 

казни п иогребешя. 

8 СапЛЫа И0КЪ Ѵа Рлъскззъ Мартирологія о иеремѣвѣ названія Бііѵа на. 

3) впѣ зависимости отъ геіиііі:; по въ слѣдующемъ: ріасиізве эта зависи¬ 
мость опять является. 

®) знатная матрона. 
7) въ криптѣ Тибурпія, гдѣ и находилась эта надпись. Крипта же паходп- 

лась на ѵіа і.ашсапа, гдѣ Константиномъ В. была выстроена базилика въ честь 
ЗІаркеллпна п Петра. 

*) ріасшззе зс. ѵоЬіб. Конструкція: роь^иат іасшБІІБ... рІаешББС ѵоЪіз Ілі- 
сШаш... сшиіеге ( иі ВисШа соікіегеі). 

®) число невѣрное. 
= йсроБІІпб, къ см. погребенъ: ервн. «іеровіііо. 

) это консульство падаетъ на 383 г. 
"]I порядокъ: ві чиаегіз, Іііс ііігЬа ріогит іасеі соп^евіа. Ріі = еапсіі, таг- 

сугез. ніс указываетъ на катакомбы Каллиста но ѵіа Арріа, украшенныя Дамасомъ- 
) перевод, нарѣчіемъ. 

Ніс сгчпііез Хувіі1} рогіаиі <[ін ех Ъовіе ігораеа, 
5 Ніс тітегив ргосегит 2) зегѵаі і|пі аііагіа СЬгівІі, 
Ніс роаШш Іопца ѵіхіі с/иі іи расе васегйоз *); 
Ніс еппіеввогев баік іі с/иоч бгаесіа тікіі *): 
Ніс іиѵепее, риег^ие, вепев, сав^і^ие пероіев, 
Ч'іі ъ) ѵігдіпеіт ріасиіі геііпеге рисіогет. 

10 Ніс Таіеог Бятавив ѵоіні теа сопйеге тетЬга •) 
8ей сіпегез іітпі вапсіов ѵехаге ріогит 

5. 

Ие ТопІіЬив ) Ѵаіісаиів. 

СіицеКапі Іаіісев топіет, Іепегаріе теаіи 
Согрога тиііогит сіпегев аіерт овва гідаЬаііІ. 
Яоп Іиііі Ьос Патавив сшіитті Іеде верчііов 
Рові ге^шеп1 Ігівіев ііегит регвоіѵегс роепав. 

5 Ргсііпия ад^геввив тавпит вирегаге ІаЬогет, 
А858ГІ8 іттепві Йеіесіі сиітіпа іпопіів 
Іпііта воііісііе вегиіаіив ѵівсега Іеггае, 
ВіссауіІ Іоіит ((ніацпсі тайеіасегаі Ьитог, 
Іпѵепіі Топіот., ргаеЬеІ диі Ьопа ваіиіів, 

10 Наес сигаѵіі Мегсигіив Іеѵііа Йсіеіів. 

6. 

Бе вапсіо Ашігеа 

Бесив васгаіі потіпів 
Ѵііатдие потеп 21) рхргітепв, 

■I. .ЛЬ- 0,І“^ П- 9м- аримѣ'і. кі, Пруд. г. 2 ст. 22. Вмістѣ съ сл. Си- 
Котомъ пострадали многіе служители Церквн. 

я) — ерізлорогит. 
и. | Пайа Мильтіадъ или Мельхіадъ (3X1—314), въ еппскенство котораго 
дерьопь пользовалась миромъ, 

*) какіе это исповѣдники, неизвѣстно. 
) = ^ціЬи8 шаціз. 

гробницъ8Святыта5 Вѣка бЫЛЪ РаспР°стРаиеІЗЪ Обычай хороішть усопшихъ возлѣ 

в) Ламаеь быіъ погребенъ на ѵіа АгііеаЬіпа, возлѣ своей матери п сестры- 
гп.,„ готЕШкы, которые были въ Ватиканскихъ криптахъ п которые были 

еди.іеиы Дам асомъ в ь одинъ бассейнъ, служившій кѵпелыо для крещенія. 
іоі с\ <і0іе,сі4 Си,Ш1Па аррегіБ, беіесіі сиітіпа шоіІЬіб. 
*«. V ш.егРѣ, которымъ наішеанъ этотъ пімиъ, см. прим, къ гимп- Амвросія 1. 

) Апигеав, аѵьреіо;. 1 ’ 



Нос іе Десопип ргиеДісаі 
Спісіб Ъсаі&е уіогіа. 

5 Апсігеа, СЬгізІі арояіоіе, 
Нос ірзо іаш ѵосаѣиіо *) 
Песогиз. Мет туяіісе 
Йі^ііагіз ізіо пошіпе. 

^иет сгих асі аііа ргоѵеЬіі, 
10 Сгих ^иет Ъеаіа Ді%іг, 

Сиі стх ашаіа ргаерагаі 
Ьисіз Іиіигае ^аиДіа. 

Іп Іе сгисіз тузіегіит 
Сініі ^етеИо зі;і?>та<;е, 

15 І)ит^ ргоЬга ѵіпеіз рег сгисет 
Сгисікдие рапДіз зап^итет а). 

Іаш поз Гоѵеіо Іап^иіДоз 
Сигатдие позігі зизсіре, 
^цо рег сгисіз ѵісіогіаш 

20 Саеіі реіатиз раігіат. 

7. 

Юѳ вапсіа А§;аіЬа 3). 

Магіугіз ессе Діез А^аіЬае 
Ѵіг^іпіз ешісаі ехітіае, 

зіЬі СЬгізіня еат зосіаі 
Еі ДіаДета Диріех 4) Десогаі. 

5 8іігре сіесепз 5), еіе^апз зресіе, 
8еД ша^із асНЪиз аЦие ЙДе, 
Теггеа ргозрега 6) піі гериіапз, 
Іизза Пеі зіЪі еогДе Іі^апя. 

’) = названіе. 

йгажск1аг«р 
оЬрм'еГс^сеге™’ І?/1 |а™ рс“ 
ѵии,1іг,1 «Г * 

*) 8С. \ігеішіаІі8 еі шагіугіі 
*) = с-іага. 
*) — земныя блага. 
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.Рогііог Ьаес ігисіЪі^ие ѵігіз 
10 Ехрозиіі зиа шетЬга йа§гіз; 

Ресіоге фшн іііегіі ѵаІіДо 
Тогіа шашіПа Досе! раіиіо. 
Леіісіае сиі сагсег егаі. 

Разгог оѵеш Реігиз Ьапс гесгеаі 1), 
15 Ьаеііог іпДе ша^^ие Яа&гапз 

Сипела Йа^еііа сисиггіі; оѵапз 2). 
Еіііпіса іигЬа го^игп 3) Іи&іепя 

Ниіпз еі ірза шегеіиг орет; 
(^иоз йсіеі Іііиіиз ДесогаІ 4). 

20 Нів Ѵепегеш5) піа^із ірза ргешаі. 
Іаш гепііепз чиазі зропза роіо 

Рго тізегіз зиррііса Ботіпо; 
8іс зиа Іезіа соіі іасіаі, 
8е сеІеЪгапШніз иі; Іаѵеаі. 

1 явившійся ей въ теыпнцѣ п исцѣлившій ея раны. 
. 1 одѣеь видятъ указаніе на мученіе, соотвѣтствовавшее нашему паказа- 

пР0ГНйТь сквозь строй. Спггегс* Яа§е11а сказано такъ же, какъ у Сіе. сіе йпіЬ. 
о4. ашЪиІаге таге. 

) цамекь на чудо совершенное мученицей, остановившей изверженіе Етны. 
) = чиі шеіез, Сітзііапі еині. 

= ІіЬііІілет. 
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VII. 

Се. Амвроеій. 

Такъ какъ обстоятельства жизни Святителя общеизвѣстны, 
то здѣсь сообщаются лишь главныя данныя изъ его біографіи. 
Св. Амвросій былъ сынъ Амвросія, занимавшаго должность ргае- 
Іесідіз ргаеіоііо ОаШагит, высшаго правителя Галлій, и родился 
вѣроятно въ Трирѣ между 335—340 г. Родъ Амвросія былъ зна¬ 
тенъ, такъ какъ въ числѣ его предковъ было не мало консуловъ и 
лицъ, занимавшихъ высшія должности; семейство его уже давно 
приняло христіанство. Въ ранней молодости лишившись отца, 
Амвросій вмѣстѣ съ матерью, братомъ своимъ Сатиромъ и сестрою 
Маркеллииой переселился въ Римъ, гдѣ получилъ блестящее обра¬ 
зованіе, готовя себя къ каррьерѣ государственнаго человѣка. Оно, 
въ соединеніи съ его рѣдкими способностями, выдвинуло его весьма 
скоро, и еще въ очень молодыхъ лѣтахъ (370) Амвросій былъ сдѣ¬ 
ланъ префектомъ Лигуріи, занимавшей СВ. побережье Средизем¬ 
наго моря, съ главнымъ городомъ Медіоланомъ (Миланъ). 

Въ 374 і. тамъ умеръ аріанскій епископъ Авксентій и вы¬ 
боръ ему преемника возбудилъ сильное волненіе между православ¬ 
ными и аріанами, потребовавшее присутствія префекта. Поспѣшив¬ 
шій въ храмъ, гдѣ происходили выборы, Амвросій былъ единогласно 
избранъ епископомъ, не смотря на то, что былъ лишь оглашеннымъ. 
Сильно противился этому выбору самъ избранный, выставляя раз¬ 
личныя причины своего отказа, но наконецъ, уступая общимъ прось¬ 
бамъ и видя въ своемъ избраніи указаніе перста Божія, согласился; 
принявъ крещеніе отъ рукъ православнаго епископа, въ 8 дней 
Амвросій прошелъ етепепи клира и посвящепъ былъ въ епископа. 
Принявъ этотъ санъ, Амвросій всецѣло предался своему новому 
призванію, стараясь и жизнію п образованіемъ оказаться вполнѣ 
его достойнымъ. Онъ роздалъ свое имущество бѣднымъ, помогая 
имъ непрестанно п впослѣдствіи; повинуясь обѣгу воздержанія, 
онъ сдѣлался необычайно строгимъ къ самому себѣ, оставаясь до¬ 

ступнымъ и привѣтливымъ со всѣми, прибѣгавшими .къ нему за по¬ 
мощью или совѣтомъ. ЕгаЬ ^анйенз сит щшсІепГіЬиз еі Пепз сит 
ПепііЬш, говоритъ про него его біографъ, указывая послѣдними 
словами на тѣхъ, кои слезами покаянія омывали передъ пастыремъ 
свои прегрѣшенія. Такимъ образомъ. Святитель былъ истиннымъ 
пастыремъ, нри-шаннымь къ этому служенію самимъ Богомъ. Нс 
иолучнвъ въ молодости богословскаго образованія, Амвросій рев¬ 
ностно принялся изучать Св. ппсаніе и отеческую литературу, при 
чемъ его рзгководптелемъ былъ ученый пресвитеръ Симпликіанъ, 
его преемникъ на епископской каоедрѣ. Сь особеннымъ вниманіемъ 
Амвросій изучалъ великихъ отцовъ и учителей Греческой церкви: 
Климента, Оригена, Дидпма, Василія Великаго. 

Изъ т. ск. внѣшнихъ явленій епископской дѣятельности Св. 
Амвросія слѣдуетъ отмѣтить прежде всего его борьбу съ аріанами, 
которые, пе смотря на постановленіе Никейскаго собора, все еще 
были сильны, имѣя въ числѣ своихъ защитниковъ не мало лицъ 
могущественныхъ и вліятельныхъ. Амвросію удалось провести вы¬ 
боръ православнаго епископа въ Сирміумѣ, удалить двухъ аріан¬ 
скихъ егшеконовъ и воспротивиться неоднократнымъ приказаніямъ 
уступить нѣкоторые православные храмы аріанамъ. Правда, на сто¬ 
ронѣ Святителя стояла горячо любившая его паства, но тѣмъ не 
менѣе для борьбы съ сильнымъ врагомъ требовалось въ борцѣ при¬ 
сутствіе необыкновенной душевной твердости. Съ такою же энер¬ 
гіей боролся Св. Амвросій и съ остатками язычества: онъ воспро¬ 
тивился осуществленію стремленій извѣстнаго ритора Симмаха, пы¬ 
тавшагося возстановить жертвенникъ богини Побѣды въ куріи, низ- 
верженный Констанціемъ п Граціаномъ. 

И въ отношеніяхъ къ царствующим!, лицамъ Св. Амвросій 
сохранялъ надлежащую твердость характера, доказательствомъ чему 
служитъ отлученіе Амвросіемъ Ѳеодосія В. послѣ избіенія въ Ѳее- 

салоникѣ въ 300 г. 
Святитель скончался 4 апрѣля 307 г. Православная церковь 

чтитъ его память 7 декабря. 
Литературная дѣятельность Св. Амвросія была также частью 

его епископскаго слѵжепія, которое налагало на пастыря: ой'ісіит 
сіосешіі. Изъ этого-то «учительства» и вышло большинство произ¬ 
веденій Амвросія, число которыхъ до того значительно, что слѣ¬ 
дуетъ удивляться, какъ онь находилъ время, среди своей много¬ 
трудной дѣятельности, предаваться и занятію литературой. Боль¬ 
шинство его произведеній суть «бесѣды», вегтопев, дѣйствительно 
произнесенныя и впослѣдствіи изданныя съ раздѣленіемъ иа книги. 
Въ основаніи ихъ лежитъ обыкновенно пзъясноніе Св. писанія, то 
нравственно-поучительное, то аллегорически-созерцатслыюе, имѣвшее 
значительное вліяніе на развитіе послѣдующей литературы. 

Рядъ этихъ гомилетическихъ сочиненій открывается I) книгою 
«о раѣ», «бе Рагабізо», представляющею таинственно-аллегорическое 
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объясненіе повѣствованія і.пигп Бытія о раѣ п жизшт въ пеыъ 
прародителей до ихъ грѣхопаденія. При объясненіи видны слѣды 
пользованія нѣкоторыми сочиненіями Филона. 

2) «Бе Саіп еі АЬеІ» представляютъ подобное же толкованіе 
повѣствованія о жертвопрішошеніи Капна п Авеля, а 

3) «Бо Хоё еі агса»—о Ноѣ п построеніп шп, ковчега, съ 
которымъ весьма искусно сравнивается построеніе человѣческаго 
тѣла. 

4) «йс АЬгаІіаш» въ 2-хъ книгахъ, представляетъ въ 1-м из¬ 
ображеніе жизни Авраама, какъ образпа добродѣтели, а во 2-й— 
переходъ «ума» (тепз, ѵобг) отъ чувственности къ добродѣтели, огь 
Адама къ Аврааму. 

5) Подобно же содержаніе и сочиненія <йе Ізаас еі аш'та», 
при чемъ Исаакъ изображаетъ собою «Слово» (ѵегЬшп, Хоуо;), соче¬ 
тающееся бракомъ съ Ревеккою—душою. Сочппеніе оканчивается 
увѣщаніемъ не бояться смерти, что подробнѣе развито въ особомъ 
трактатѣ: 

6) «йе Іюпо тогііз», которая есть скорѣе благо, чѣмъ зло 
для души. 

7) йе ІасоЬ еі ѵііа Ъеаіа въ 2-хъ кишахъ, объясняетъ, что 
истинно благочестивый человѣкъ не теряетъ житейскаго благопо¬ 
лучія даже и среди смятеній и опасностей. 

8) Въ трактатѣ: «йе Іояеріі раігіагсЬа» изображается Іосифъ, 
какъ примѣръ цѣломудреннаго. 

9) Въ 4-хъ книгахъ: «йе іпіегреііаііопе ІоЪ еі Баѵій» изла¬ 
гаются размышленія о бренности земной жпзни и о томъ, что 
иногда здѣсь, на землѣ, ірѣшнпки пользуются благами, а правед¬ 
никамъ въ удѣлъ достаются скорби. 

Слѣдующія три сочиненія, представляющія также объясненія 
мѣстъ пзъ Ветхаго Завѣта п размышленія по поводу пхъ, заимство¬ 
ваны въ общемъ изъ бесѣдъ Василія В., и имѣютъ большое историко- 
литературное значеніе: это суть: 

10) «йе Еііа еі іеішііо». въ которомъ указывается на необходи¬ 
мость воздержанія въ пищѣ и интьѣ. и приводятся примѣры этого 
воздержанія, во главѣ которыхъ сюитъ пророкъ Шія; 

11) «йе КаЬиіЬе Іеягаёіііа», въ которомъ, ни поводу библей¬ 
скаго повѣствованія о преслѣдованіи Навуѳея царемъ Ахавомъ. 
Св. Амвросій вооружается противъ богатства и роскоши. 

12) «йе ТоЪіа», въ которомъ, выходя пзъ одного мѣста книги 
Тоішта, проповѣдникъ вооружается противъ ростовщичества. 

Еще важнѣе слѣдующее сочиненіе Св. Амвросія, написанное 
имъ въ старости, не задолго до кончины, именно его шестъ книгъ: 

ЕІ) «Нахаешегоп», шестъ дней творенія, въ котором!» авторъ, 
разъясняя библейскій текстъ, сообщаетъ своп размышленія, частію 
созерцательнаго, частію нравственнаго, частію еп ественпо-исторн- 
ческаго характера. По формѣ—это бесѣды въ дни поста, предста- 

нляющіл передѣлку подобныхъ же бесѣдъ Василія В., передѣлку, 
зависящую отъ подлинника въ общемъ, но совершенно самостоя¬ 
тельную ьъ частностяхъ. Изложеніе сочиненія ясно и плавно, лишено 
риторической искусственности и мѣстами даже исполнено истиннаго 
чувства. 

Изъ нравственныхъ сочиненій Св. Амвросія слѣдуетъ отмѣтить 
прежде всего пять книгъ 14) «йе ѵіг$>тіЪиз», посвященныхъ ею 
сестрѣ Маркеллинѣ. Написанное ьъ первые годы епископства Амвро¬ 
сія. это сочиненіе прославляетъ дѣвство, какъ особенную добро¬ 
дѣтель. заключаетъ поучительные примѣры знаменитыхъ дѣвствен¬ 
ницъ и содержитъ разнообразныя нравственныя наставленія. За¬ 
симъ особенно важно сочиненіе въ З-хъ книгахъ: 

1 б) «сіе оШсіік 1ПІПІ8ІГ0ПШ1», о должностяхъ служителей церкви, 
писанное Св. Амвросіемъ въ глубокой старости. Этоп» трудъ пред¬ 
ставляетъ передѣлку сочиненія Цицерона: «йе оШсіія», въ высшей 
степени поучительную для желающаго ознакомиться со способомъ 
перенесенія языческихъ понятій и воззрѣній на христіанскую почву. 
Особенно драгоцѣнны въ этомъ сочиненіи нравственныя наставле¬ 
нія. представляющія плодъ житейской опытности сочинителя. 

Еще блистательнѣе, чѣмъ въ поученіяхъ и нравственныхъ 
трактатахъ, проявилось краспорѣчіе Св. Амвросія въ трехъ над¬ 
гробныхъ рѣчахъ, представляющихъ древнѣйшіе христіанскіе памят¬ 
ники этого рода. Первая рѣчь произнесена при погребеніи и поми¬ 
новеніи брата Святителя, Сатира: 

16) «йе схсезяи йаігіз зиі Ваіугі» ІіЬгі II. 
Вторая: 
17) «йе оЪііи Ѵаіепѣіпіапі сопяоЫіо» произнесена надъ гробомъ 

убитаго въ молодыхъ лѣтахъ Валснтипіана Н-го, и третья: 
18) «йе оѣііи ТЬеойояіі огаііо», надъ грибомъ Ѳеодосія В., 

скончавшагося въ Миланѣ. 
Наконецъ, слѣдуетъ у помят ть о многочисленныхъ нвсьмахъ 

Си. Амвросія, весьма разнообразныхъ по своему соде| жшіію и пред¬ 
ставляющихъ важный источпнкъ для изученія личности Святителя. 
Съ исторической точки зрѣнія особепио заслуживаютъ вниманія 
ею письма къ Ѳеодосію, изъ коихъ одно относится къ знаменитому 
убійству въ Ѳессалоішкѣ, и къ Валентиніану—по поводу ходатай¬ 
ства Спммаха о возстановленіи языческихъ обрядовъ. 

Кромѣ упомянутыхъ, отъ Св. Амвросія сохранилось не мало 
и другихъ прозаическихъ сочиненій, имѣющихъ исключительно дог¬ 
матическое значеніе, равно какъ и нѣсколько подлоаньтхъ. 

При столь значительной литературной производительности нѣтъ 
ничего удивительна) о, что Св. Амвросій не имѣлъ достаточнаго вре¬ 
мени для тою, чтобы прндаіь надлежащую отдѣлку всѣмъ своимъ 
трудамъ, п недостатокъ ея сказывается иногда довольно рѣзко. Но 
это формальное песовергаепство съ избыткомъ искупается содержа¬ 
ніемъ, особенно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ писатель чувствуетъ затро- 
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иутымъ илп себя или свои убѣжденія. Ялыкъ сочиненій Амвросія, 
въ большинствѣ случаевъ понятный, тѣмъ не менѣе представляетъ 
значительныя уклоненія отъ классической простоты и изящества. 

II въ поэзіи имя Св. Амвросія оставило по себѣ прочные 
слѣды, едва ли не болѣе рѣзкіе, чѣмъ въ прозѣ, хотя число его 
подлинныхъ поэтическихъ произведеній весьма не значительно. Они 
суть исключительно гимны (одними учеными подлинными признаются 
12 гимновъ, другими лпшь 4 и т. п.), положившіе начало гимно¬ 
логіи западной церкви, въ которой и впослѣдствіи сочинявшіеся 
гимны носятъ названіе Амвросіевыхъ (АтЪгоніаш). Пѣсни Амвросія 
очевидно назначались для антифоннаго пѣнія (сапіив АтЪговіапив) 
н отличаются какъ прелестью содержанія, такъ н безупречностью 
метрической формы. 

О Св. Амвросіѣ, какъ отцѣ церкви, см. Пр. Филарета 
§§ 159—1С2. 

Лучшія изданія твореній Св. Амвросія: Бенедиктинцевъ Іас. 
би ЕтівсЬе д Еіс. Бе Хоиггу Рагіз 1686—90. 2 ѵоіі. Іоі. Мі^пе 
Раігоіо^. Т. XV и XVI. Отдѣльное изданіе Ьехаетегоп и бе оШсіів 
у (тегзбог! ЫЫ- раіг. ѵ. IX и X, а послѣдняго еще КгаЬіщег 
ТііЪіп^. 1857. Тамъ же и древняя біографія Св. Амвросія, соста¬ 
вленная Павлшюмъ. 

Объ Амвросіѣ см. ТШегпопі Метоігев роиг вегѵіг а ГЬівіоіге 
ессіёвіаяііцие, Е. ВоеЬгіп&ег Оіе КігсЬе СЬгівіі шіб іЬге 2еи§еп, 
1.3. 2йгісЬ 1845. Н. ІІісМег Пав тсевІготівсЬе КеісЬ. Вегііп 1865. 

Указанія русскихъ переводовъ нѣкоторыхъ сочиненій Св. Амвро¬ 
сія у Филарета § 160 пр. 

1 

Нехаешегоп. БіЪег III. 

Ве орете іегііі біеі. 

Сар. 1. Віез Іегііив поЬів Ьобіе іп вег топе пазсаіиг, циі опив 
еві іп Іесііопе. Ргаесіагнв біев, циі іеггат а паиіга^іо х) ІіЪегаѵіІ, 
бісепіе Юео: Сопёге§еіиг ациа, циае еві виЬ саеіо, іп соп^ге^аііопе 
іша 2). Юе ^ио ргаеіаііопет абогігі ріасеі. Соп^ге&еіиг ациа біе- 
іипі еві еі соп*>те§аіа еві; еі Ігециепіег біеііиг: соп^те^еіиг рори- 
Іив, еі поп соп^ге^аіиг. Поп тебіостів рибог еві, ігпрегіо Юеі іпвеп- 

)) ибо земля представляется утвержденною па водахъ. 
я) Быт. 1. I). Сон^ге§епіш’ адиае, сціае виЬ саеіо випі, іп Іосит иишп. 

яіѣіііа еіетепіа рагеге еі Ьотіпев поп оЪоебіге, циіЪиз вепвив аЬ 
ірво ІгіЪиіив еві аисіоге. Еі іогіазве Ьіс рибог Гессгіі, иі Ьобіе 
ріигев сопѵепігеіів, пе цио біе еоп§ге§аіа еві ациа іп соп^ге^а- 
Ііопет ипат, ео біе рориіив пециациат *) соп&гееаіив іп ессіе- 
яіат Потіпі ѵібегеіиг. 

Пес Ьос воіит оѣоебіепііз вцпае ехетріиш ЬаЪетив; пат еі 
аІіЪі вегіріит еві: Ѵібепті Іе ациас, Веив, ѵібегипі Іе а^иае еі 
Іітііегипі2). Нецве епіт ѵегівтііе поп ѵібеіиг бе ацшз бісіит, 
циапбо аііѣі циоцие ібет ргорЬеІа аіі: Маге ѵібіі еі іи^іі, Іогба- 
пів сопѵегвив еві геігогвшп 8). Нос епіт теге Іаеіиш циів і"погаІ, 
циоб аб НеЬгаеогшп Ігапвііит таге Іи^егіі? (^иапбо вс шіба біѵі- 
віі, ігапвіѵіі рориіив риіѵегиіепіо 4) ѵевіі^іо, регівве таге сгебепв, 
ііщівве Йисіив. Бетцие сгебібіі Іюс Ае&урііив еі іп^гевяив еві; веб 
іііі гебііі ипба, циае ііі&егаі. Коѵіі ег§о ациа еі соп^гедагі еі іі- 
теге еі йі&еге, циапбо Беив ргаесіріі. Напс ітііетиг ациат еі 
ипат соп^гсдаііопет Ботіпі, ипат ессіевіат поѵегітив. 

Соп^ге^аіа еві Ьіс циопбат ациа ех отпі ѵаііе, ех отпі ра- 
Іибе, ех отпі Іаси. Ѵаііія еві Ьаегевів, ѵаііів еві §епіі1ііав, циіа Беив 
топііит еві, поп ѵаіііит. Вепіцие іп ессіевіа ехвиііаііо еві, іп Ьае- 
геві еі §епіШіаіс Йеіив еі тоегог. ІІпбе аіі: Бівровиіі іп сопѵаііе 
Йеіив 5). Ех оіппі і&ііиг ѵаііе соп§ге§а1ив еві рориіив саіЬоІісив. 
Іат поп тиііае сопдге^аііопев випі, веб тіа еві соп§ге§аііо, ипа 
ессіевіа. Бісіит еві еі Ьіс: Соп^ге^еіиг ациа ех отпі ѵаііе, еі 
Ьасіа еві соп&ге^аііо врігііаіів еі Іасіия еві ипи8 рориіив; ех Ьаеге- 
Іісів еі §епііЬив геріеіа ессіевіа еві. Ѵаііів еві всепа, ѵаІНв еві сіг- 
сив, иЬі сиггіі тепбах ециив аб ваіиіет е), иЬі ѵііів еі аЫееіа соп- 
Іепііо, иЬі Шит ібеба беіогтііав. Ех Ьів і^Ииг, циі сігсо іпЬае- 
геге сопвиеѵегапі, йбез сгеѵіі ессіевіае, циоіібіапш соеіив аи^еіиг. 

Раіив еві Іихигіа, раіив еві іпіетрегаііііа, раіив еві іпсопіі- 
пепііа, іп циа ѵоіиіаѣга 7) ІіЪібтит випі, Ъевііагит тигтига, Іаіі- 
Ьиіа раввіопит; иЬі тегвапіиг, циісит(]ііе іпсібегіпі, еі поп етег- 
^ипі; иЬі ІаЪипіиг ребит ѵевіі^іа, Йиііапі віп^иіогит іпсеввив; иЪі 
йііісае ве, бит іаѵапі, роііиипі; иѣі ЙеЪіІев бевирег §етііив соіит- 
Ьагит; иЬі рі^га іевіибо сепово Ьаегеі іп §иг§ііе. Оепіцие арег 
іп раіибе, сегѵив аб іопіев8). Ех отпі і&ііиг раіибе, иЬі циаві 
ганае ѵеіегет д неге Іат сапеЬапі °), соп^ге^аіа еві Ьбев, соп^гс- 
§аіа еві ригііав апіті тепіівцие вітріісііав. 

’) = поп. 
а) ІТсал. 76. 17. Ѵніегипі Іе ачиае, Беок, ѵійепіпі Іе ачиае еі Ішѣаіае ршіі 

аЬіязі. 
?) Бсал. 113. 3. 
*) чѣмъ обозначается полная сухость дна морского. 
*) Бсал. 83. 6. 7. азсспвіопсз іп сопіе зио бівро^иіі. Іп ѵаііе Іасгітагиіп. 
я) Псал. 31. 17. 
7) гл. ниже: арег іп раішіе. 
я) сл. Нсал. 41. 1. 
”) сл. Ѵсгц. Сдеог^. 1. 378. еі ѵеіегет іп Ітю ганае сесіпеге дпегеіат. Ле- 
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Соп&ге^аіа езі ациа ех оішіі Іаси еі ех огапі іоѵеа, иі пето 
іойіаі Гоѵеат ігаігі зио, іи ^^1ат ірзе іпсійаі *), зей отпеззеіпѵі- 
сет йііі&апі, отлез зе іпѵісет іоѵеапі еі гріазі ипит еогриз йі- 
ѵегза зе тетѣга зизіепіепі; диоз поп тогііГсгі сапіиз 2) еі асгоа- 
таіа 3) зсепісогит, ^иае тепіет етоіііапі асі атогез, зей сопсеи- 
іш ессіезіае еі сопзопа сігса 4) Юеі Іаийез рориіі ѵох еі ріа ѵііа 
йеіесіеі; дш'Ьііз поп ригрпгеа регіреіазтаіа 5), поп аиіаса 6) рге- 
ііоза зресіаге ѵоіиріаіі зіі, зей Ъапе рійсЬеггітат ішшйі іаЪгісат. 
Ііапс йізіапііит іпіег зе еіеіпепіогит сориіат, саеіит зісиі еате- 
гат ехіепзит. иі іпЬаЬііапіез іп Ьос типйо іе^аі, іеггат ай оре- 
гапйит йаіат, йійіізиіп аегет, сіапза тагіа, рориіит Ііипс йіѵіпае 

•орегаііопіз ог&апит, іп ерю йіѵіпі тойійатеп гезиііеі огасиіі еі 
І)еі зрігііиз іпіиз орегеіпг, Іеіпріпт ізіий засгагішп Тгіпііаііз, запс- 
іііаііз йотісШшп, ессіезіат запсіаіп, іп дна геі'иі^епі аиіаса сае- 
Іезііа, йе ціііЬиз йісіит езі: І)і1аіа Іосит іаЬегпасиІогит іиогиш 
еі аиіаеогшп іиогит, й^е, пе рагсаз; Іоп^іогез іа с Іипісиіоз іиоз 
еі раіоз іиоз сопйгта; айішс іп йехіегат еі зіпізігат ехіепйе; еі 
зетеп іішт &епіез Ьегейііаіе роззійеѣіі еі сіѵііаіез йезегіаз іпЬа- 
Ьііаѣіз 7). ІІаЬеі ег^о аиіаеа, ^иіЬиз аііоіііі 8) ѵііаіп Ъопат. рес- 
саіа іе^іі» сиірат оЪитЪгаі. 

Наес езі ессіезіа, <рше зирег тагіа іітйаіа езі еі зирег Ин¬ 
га іпа ргаерагаіа. 8ирга ѵоз епіт еопйгтаіа езі еі ргаерагаіа. диі 
зісиі Йитта риго іп еат типйі іопіе йесиггіііз, Йе ^шЪи8 Йісіит 
езі: Еіеѵаѵегипі Йитіпа, Юотіпе, еіеѵаѵегипі Йитіпа ѵосеіп зиат 
а ѵосе асріагиіп тиііагиіп. Еі аййійіі: МігаЬіІез еіаііопез іпагіз, 
тігаЬіІіз іп ехсеізіз Юотітіз е). Бона йитіпа; Ьаизізііз епіт ех Шо 
регеппі еі ріепо іопіе, чио Йиіііз, ^ш аіі ѵоЬіз: (^иі сгейіі іп те, 
зісиі йісіі зсгіріпга, йитіпа йе ѵепіге еіиз Йиепі ас]иае ѵіѵае 10). 
Нос аиіет йісеЪаі йе зрігііи. ([ист іпсіріеЪапі ассіреге, ^иі сгейі- 
іпгі егаиі іп стп. 8ей іат циазі Ьопі Іогйапіз йиепіа геѵегіітіпі 
тесіип іп огідіпет. 

ген да о превращеніи въ лягушек ь Лшгшскихъ крестьянъ, оскорбившихъ Латону, 
у Оѵііі. Моіат. VI. 313 и сл. 

') Нсал. 7. 16. 
2) тогЬіІегі, потому что приносятъ смерть духовную. 
и) про пѣніе актеровъ на сценѣ. 
4) — ай. 
6) ПЕріаетазрата, драгоцѣнныя, вышитыя ткани, конміг покрывали стЬпы. 

поди, мебель. 
аиіаеиш. ван інѣсъ, накрывавшій тел гралі.еуюсцену перед ь предо глвленіешъ. 

7) Ис. 51. 2 сл. ІШаіа Іосіші іспіиііі Іні еі реііез Іаіісгппсіііогііш Іиогиш 
ехіспіе, не рагсаз; Іоііцоч іас іипісиіок Іи-» еі сіаѵов Іио» сопз ліійа. А4 йстіегаш 
спіні еі ай Іаеѵат рспеІгаЬіч, еі решен іичт ^еніез ІісгейіІаЬіІ еі сіѵііаіек Йе- 
веііиз тдаЬіІаЫі. 

8» ибо древнія аиіае.ъ не поднимались, какъ у насъ, а опускались. 
9) Исая. 92. 3 сл. Еіеѵаѵегипі йитіпа, Потігіс, еісѵлѵеги-.іі Яішііпа ѵосет 

гшат. Е1и\аѵсгипі ііитіпа Йигіш вио8 а ѵосііть асріагит тиііагшн. МігаЫІев 
сі.іііоіеч іпагіз, шіімііііір іп аііір Рошіппр. 

1и) Іоан. 7. 38. 

Сар. 2. Соп^ге^еіиг. іпдиіі. а^иа, ^иае зиЪ саеіо езі, іп соп- 
^те§аііопет ипат еі аррагеаі агійа. Еі іасіит езі зіс. Гогіаззе 
рагит сгейійегіі аііциіз зирегіогіЬиз зеппопіЬпз позігіз. ^иіЬиз 
ігасіаѵітиз х). іпѵізіЪіІет ійео іпіззе іеггат. <рюй а^шз орегіа 
іе&егеіиг, иі согрогеіз осиііз ѵійегі поп роззеі. Ай зе епіт рго- 
рііеіа геіиііі. Іюс езі, ай позігат сопйіііопет, поп ай йіѵіпае таіе- 
зіаіет паіигае, ^иае иікріе отпіа ѵійеі. 8ей иі айѵегіаііз, ^ша 
поп диазі позігі ііщепіі ргоѣапйі ^гаііа, зей ѵезігае саиза іпзігис- 
ііопіз зизеерітиз Іптг ігасіапйі ІаЪогет. айзііриіапіет поЪіз Іес- 
ііопіз зегіет 2) іезіійсагпиг. ^иае арегіе ргоѣаі, розі соп^ге^аііо- 
пет а^иае, (]иае егаі зирег іеггат, еі розі йегіѵаііопет еіиз іп 
тагіа аррагиіззс агійапі. Безіпапі ер^о поЪіз йіаіесіісіз йізриіаііо- 
піЬиз тоѵеге3) пе?*'оііа. йісепіез: ^иоп1ойо іегга іпѵізіЬИіз, сит 
отпі согрогі паіигаіііег еі зресіев еі соіог Іпзіі, отпіз аиіет со- 
Іог зіі зпЬіесіиз азресіш? Сіатаі Беі ѵох: Соп^ге^еіпг асріа еі 
аррагеаі агійа. Еі ііепіт зсгіріпга йісіі: Соп^ге^аіа езі а^иа іп 
соп§ге§аііопет ипат еі аррагиіі агійа. ^иій ориз іиіі ііегаге. пізі 
оссиггепйит диаезііопіЪиз іийісаззеі ргорішіа? Nоппе ѵійеіиг йі- 
сеге: Коп йіхі ІпѵізіЪіІет зесітйит паіигат, зей зесітйит зирег- 
Іизіопет а^иагит? Юепщие аййійіі, зиЫаіо ѵсіатіпе аррагиіззе агі- 
<1ат. уиае апіе поп ѵійеЪаіиг. 

Ііегит ^ио^ие чиаезііопез аііаз зегипі Йісепіез; 8і іп соп^ге* 
і^аііопіЬиз Йіѵегзіз ациа егаі, <іиотойо, зі Шае соп^гедаііопез іп 
зирегіогіЬиз егаиі. поп йеЙиеЪаі а((иа іп еит Іосит, ай ^иет розі 
Юотіпі ітрегіит йегіѵаіа езі? Каіига епіт ас|ііагшп зропіе іп іпіе- 
гіога ргоіаЪііиг. 8іп ѵего іп іпіегіогіЪиз егапі Шае соп^ге^аііопез, 
т]іютойо сопіга паіигат зиат атріа ай зіірегіога сопзсепйіі? Ііа- 
<1ііе аиі паіигаіія сигзиз ітрсгіо поп е^ті, аиі сопіга паіигат ішре- 
гіо ргойсеге поп роіиіі. Сиі <іиаезііопі іасііе гезропйеЪо. зі гаіЪі 
ірзі апіе гезропйеапі. апіе ргаесеріши Юотіпі Ьапс а^11агит Іиіззе 
паіигат. иі ІаЪегеіиг, иі Йиегеі. Коп епіт ех изи Іюс Ьаѣеі сеіе- 
гогит еіетепіогит. зей зресіаіе еі ргоргіит; поп ех ^иойап^ огйіпе. 
зей ша^із ех ѵоіипіаіе еі орегаііопе Юеі зитті. (^иісі іиззегіі Юеиз. 
аийіипі. Ѵох аиіет Юеі еійсіепз паіигае езі. Еат ѵосет ейесііи 
орегаііопіз ітріеѵіі. Соеріі ІаЪі а^иа еі іп ипат сопйиеге соп&ге- 
^аііопет, диае апіе егаі йііТиза ]юг іеггаз оі ріигітіз гесеріасиік 
іпІшегеЪаі. Сиг за т еіиз апіе поп Іе^і. тоіит еіиз апіе поп йісііеі. 
пес осиіиз теиз ѵійіі, пес аигіз аийіѵіі. 8іаЪаі эдпа йпегзіз Іосіз 
ай ѵосет Юеі тоіа езі. Хоппе ѵійеіиг, (рііа паіигат еі Ітііізтой] 
ѵох Юеі іееіі? 8есиіа езі сгеаіига ргаесеріит еі изит іесіі ех 1ере41 

*) ігасіатс іпіегргсіагі, ьегіпош* йоееге. 
2) контексть. 
3) Іассрреѵс. 
е) вс. йіѵіпа. По божественпому закону во іа получила свои свойства дви 

женія; сл. § 9. С]иой іп ияи аніе поп іиегіі. 
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Ргітае епіт сопвіііиііопів Іех іогтат іи ровіепіт йегеіщиіі. Ве- 
иЦпе ветеі *) йіет Геей еі посіет: ех іііо тапеі иігіивчие йіи- 
іигпа виссеввіо еі йіиіигпа герагаііо. Іивва еві еііат ариа сиггеге іп 
сопрге^аііопет; ех іііо сиггіі, іопіев ІаЪипіиг іп Йиѵіов, іп Ггеіа 
сиггипі Йитіпа, Іа сив Йегіѵапіиг іп тагіа. ірва ве аеріа ргаесейіі, 
иг&еі еі 8е^иііи^. Впив еві йисіив, ипиш согрив. Еі сиш вй аііі- 
іийо йіѵегва. іпйівегеіа іатеп Йогві 2} еіив аериаіііав. Впйе еі аепиог 
арреііаіит агЬіігог, риой вирегйсіев еіив аечиаіів віі. 

Кевропйі весипйит Шогигп ргоровіітп 8): іііі пипс гевропйеапі 
тіЬі. ві пштріат ѵійегіпі іопіев ех іпіегіогіЪив всаіигіге, йе раѵі- 
тепіо ачиат виг^еге. (*>иів еаш со&іі? Впйе ргогитріі? (^іетай- 
тойит поп йейсіі? (^іютойо йі, иі іта воіі ога ітйат ѵотапі? 
Наес весипйит оссиііае весгеіа паіигае. Сеіегит риів іітогаі, ерюй 
гарійо р1епш1С|ие ітреіи іп іта йевсепйепв, іп вирегіога ве вііЪгі- 
&аі аЦие іп вирегсіііит топіів аііоііаі; ріегитдие еііат сапаііЬив 
таті агіійсів йегіѵаіа, еріапіит йевсепйегіі, іапіит гигвив авсеп- 
йаі? Ііарие ві ѵеі ітреіи вио іегіиг. ѵеі агіійсів іп^епіо союіга 
паіигаіп зиат йисііиг еі еіеѵаіиг, тігапйпі, ві Йіѵіпі орегаііопе 
ргаесеріі іііісриісі ай іівит паіигае еіив ассеввіі, риой іп иви апіе 
поп іиегіі? Юісапі пипс тіЬі. цпотойо іаіприат іп иігепі соп^ге- 
раѵегіі агртв тагів, иі вегіріит еві 4): чиотойо ейихегіі йе реіга 
ариат? (*>иі роіиіі йе реіга ейисеге ариат, ерше поп егаі. поп ро- 
іиіі ариат ейисеге, риае егаі? Регсиввіі реігат еі Йихегипі ариае, 
сіатаі5) Ваѵій. еі іоггепіев іпипйаѵепіпі 6). Еі аІіЬі: 8ирѳг шоп- 
іев віаЬипі аеріае 7). НаЬев іп еѵап^еііо 8), рпой сшп ^гаѵів еввеі 
ргосеііа еі ша^ппк іп тагі шоіив, ііа иі ігерійагепі аровіоіі паи- 
іга^іі регіеиіит, ехсііаѵегипі Йогтіепіет іп риррі йотіпит Іевит; 
еі виг^епв ітрегаѵіі ѵепіо еі тагі, вейаіа еві іетревіав, геіпва 
ігаікрііііііав. С^иі роіиіі ітрегіо таге іоііип вейаге. поп роіиіі 
аіріав ітрегіо тоѵеге? Аісрііп іп сіііиѵіо віе ассерітив, риой ет- 
регіпі аЬувві іопіев еі риой іпйихегіі ровіеа врігііит еі віссаѵегіі 
а(ріат °). 8і поіипі 10) оѣоейівве паіигат изптрие еіетепіі ітрегіо 
Веі евве сопѵегвит, ѵеі Іюс сопсейапі. роіиівзе іттівво ѵепіо ариав 
сиггеге. риой рпоШіс ѵійетив іп тагі, иі іпйе агртае сиггапі, ипйе 
Йаѵегіі ѵепіив. 8і іетроге Моуві ехсііаіо аіівіго ѵаіійо віссаіит 
еві шаге еойет гпойо віссагі поп роіиіі соп^ге&аііо ариагит 

') ветеі, разъ па всегда; сл. нѣм. еішнаі. 
2) поверхность. 
а) здѣсь—возраженіе. 
') Псал. 32. 7. Соп”геуапБ біспі іп и(ге аоиа§ шагів. 
б) = СІІСІ1. 
,1) Бсал. 77, 20- 
7) Бсал. 103. 6. 
р) Матѳ. 8. 23 и сл, 
") Быт. 7. 11. Олич. 8, 1 іі сл. 

10) = если возражающіе зшѣ пе соглашаются... 
") Псх. 14. 20- 
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еі іп таге ргпйцеге а<іиа. ((на,- ровіеа йіѵіва еві а ргойтйо 11? 8ей 
(Іівсапі паіигат роьве сопѵегіі. циапДо реіга ациав Яихіі2) еі Гег- 
гит ачпае впрт-паіаѵіі3), Ч,ЮД иіідгю Еііваепв огапДо Іасеге те- 
ппі, поп ітрегипйо. 8і і@ііиг Еііваеив Іеггит Іеѵаѵіі сопіга паіи¬ 
гат СЬпвІив ациав тоѵеге поп роіиіі? 8еД и-.оѵіі. оціі роіиіі Ді- 
сеге: Ьагаге, ѵет Гогав 4), еі тогіиит ивеііаѵіі; І)еив епіт, оітй 
шЬеІ. іасіі. Иадие рагі ехетріо Йісіит ассіре: Соп{ігекеІпг аииа 
еі соп^іе^аіа еві. ІМсепДо аиіет: соп^гереіиг поп воіит тоѵіі 
еат Йе Іосо, вей еііат віаіиіі іп Іосо. иі поп ргаеіегйиегсі вей 
тапегеІ._ 

. ( Ладие таіогів тігасиіі еві, диотойо отпев сопргераііо- 
пев іп тат сопргераііопст йеЯихегіпІ еі ипа сопргераііо поп 
айипріеіа віі. N0111 еі вегіріпга Ьос іпіег тігаЬіІіа согвіііиіі йі- 
сепйо. Омпев Іоггепіев еипі іп таге еі таге поп айітріеіиг 
тгигачие ірпиг ех ріаесеріо Т)еі, иі Йпаі адиа еі поп вирегйиаі. 
Сігситвспріа ірііиг ітровііо Йпе тагіа сіаийипіиг, пе вирегіива 
Іегпв іпипйепі отпіа еі Девіііиіо агтогит сиііи типив іеггепас 
іесипщіаіів ітрейіопі: оопрповсапі ірііпг. йіѵіпі еввг ргаесеріі оре- 
гаііопівдие саеіевіів. Аіі епіт I Ч пиіпь рег пикет е) ай ІоЬ іпіег 
ат еііат йе тагів сіаивіго: Ровиі еі Впев. арропепв сіаивіга еі 
рогіав. І)іхі аиіет еі: Сверю Ьис ѵепіев пес ігапв^гейіегів. вей іп 
іе ірво сопіегепіиг Й и сіи в іпі 7). Коппе ірві ѵійетив таге ігечиеп- 
іег ипйовит, ііа иі іп аііит Йисіив еіив іатчиат топв ариае ргае- 
гиріия ) іпвиг^аі; иЬі ітреіит вшті ай Иііив іііівегіі, іп вритав 
іевоіѵі, гера^иіів ріііЬивйат агепае Іштііів герегсиввит, весипйит 
Чиой вспріит еві: Аиі поп іітеѣііів те, йісіі Еотіпив, ^иі ровиі 
агепат йпез тагі? ^ Іпйгтіввіто ііафіе ошпіит ѵііів ваЬиІопів 
риіѵеге уів тагів іпіешревіа соЬіЬеіиг еі ѵеіиі ЬаЪопів ериЬивйат 
саеіевіів ітрегіі ргаевегіріо віѣі йпе геѵосаіиг ѵіоіепіічие аечиогів 
тоіив іп веве ігапрііиг аЦііе іп гейисіов віпив виов всіпйііиг 10). 

Сеіегит піві ѵів віаіиіі саеіевіів іпЬіЬегеі, рш'й оЪвіагеі, дшп 
рег ріапа Ае§уріз, диае тахіте ЬиіпіІіогіЬив іасепв ѵаІИЬив сат- 
ревіпв азвегііиг, таге гиЪгит Ае^урііо реіа^о ”) тівсегеіиг? Юепі- 
Йпе оосепі Ьос, риі ѵоіиетпі Ьаес йио віЬі тагіа соппесіеге аірие 

*) = аЬуввиз. 
а) Чпсл. 20. 11. 
в) 4 Дар. 6. 6. 
*) Іоан. 11. 43. 
) Еккл. 1. 7. Отпіа Иптіпа іпігапі іп таге еі таге поп гейшійаі. 
) = ае іпгЬіпе. 

о* л™-? ^0Б1‘ с.л- Сігсптйейі Ший іегтіпІБ теів еі розпі ѵесіет еі ояііа, 
іибіиов и8С^ие ),ПС ѵепіез еі поп Ргосейез атрііиз еі Ьіс сопігіпдез Ьитепіев Йпс- 

) сл. Ѵегд. Асп. 1, 109. ішедиііпг ептиіо ргаетріиз а^иае топя. 
«!, 1е1)ѵ1,. д • ег8° лоп іітеЪіііБ... цпі розпі агепат іегтіпшп тагі? 

*,сл‘ \сг8* Аеи. 1. 164. дшЬпк отпів аЬ аііо Г'гапоііш- іпоие біпп.ч есіпйіі 
ьезе ппаа геаисіоз. 

*‘) Ае^урішт реія&ив здѣсь называется Меридово озеро. 
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іп зе *) ІгапзГипД г , Зезовігі: Аедурііиз, чш апіідиіог ГнII, еі Ба- 
гіив МеДиз, упі таіогіз сопіиііи роіепііае іп ейесіит ѵоіиіі аЛЛи- 
сеге, чиоД аЬ іпЛіцепа Гиегаі апіе Іепіаіиіп. С^иас гея іпДісіо езі, 
диоЛ вирегіиз езі таге ІпДісит, іп дио таге гиЬгит, диат аедиог 
Ае§урІіит, д*вЛ іпГегіиз аііиіі. 1,1 Гргіазяв пе Іаііиз зе таге ейип- 
Дегеі Де 8ирегіогіЬи8 аД іпГегіога ргаеі ірііапз, іДео тоіітіпа зиа 
гех иіагдие геѵосаѵіі. 

Сар. 3. (іпаіч'о пипс, сит Діхегіі: СоШ§а1иг адиа іп соііес- 
Ііопет ипаш. диотоЛо Дійизаз рег Іасиз, раІиДез, яІа§па ациаз еі 
яірегіи-аз ѵаІІіЬч* еі сатріз отпіія'здие рІапісгіЪиз Іосіз, сиггеп- 
Іез ГопІіЪиз аідие ЯитіпіЪиз, ииа роіиет гесіреге соііесііо, аиі 
диотоЛо ипа соііесііо, сит ІюЛіедис Діѵегза зіпі тэгіа? Кат еі 
Осеапит таге Лісітиз еі ТуггЬепит сі АДгіаІісит еі ІпДісит еі 
Аееурііит еі Ропіісит, еі РгоропІіДет еі Ні Незропіит еі Еихі- 
пит, Аераеит, Іопіит, Аііапіісит. Рісгісріе сііат Сгеіісит еі зер- 
Іепігіопаіе Сазріит арреііапі таге. СпДе счПЗіЛегетиз зсгіріигае 
ѵеіі'іі (; і;ае ІІЬгаІо випі Ігиііпаіа ехатіпе 

СоНіеаІиг, іидиіі, арии іп соііесііопет ипат. Спа адиагит 
іидіьдие еі сопііпиа сопргсааііо езі, зеД Діѵегзі зіпив тагіз, иі диі- 
Дат Де зсгіріогіЪиз Гогепз'Ьиз 8) аіі. Катдие ропіиз тагіз позігі4) 
«тцз атрітзітиз тегііо&в. іп Діѵегзіз Іосіб Діѵегза зипі потіпа, 
диіа ѵосаЬиІа1) адиіз ех тріошип ѵосаЪиІіз аЛЬаезегипІ. Бпа аиіет 
соирт-раИо адиагит, ео (ЦіоД іи^із ипДа аііріе сопііпиа аЬ ІпДісо 
тагі ивдие аД ОаДіІапі огат Ііііогіз 6) еі іпДе іп таге гиЬгит 
ехігето сігситіиза огЬеіп Іеггагит іпсІиДіІ Осеапо; іпіегіиз дио- 
дие ТуггЬепо АДгйв, АДгіае сеіега тагіа тізсепіиг, потіпіЬиз Ліз- 
Ііпсіа, поп ДисІіЬиз. БпЛе риІсЬге ЬаЪея, диіа Бейз сопргераііопез 
адиагит ѵосаѵіі таги. На еі ипа Ѳ8І §епега1І8 соііесііо, диае Ді¬ 
сііиг таге, еі тиііае соііесііопеб, диае тагіа рго ге§іопіЬиз тт- 
сирапіиг. 8ісиІ епіт тиііае Іеггае, иі АГгісп Нізрапіа, ТЬгасіа, 
МагеДопіа, 8упа, Ае&уріиз, Оаіііа аідие Ііаііа рго ге^іопиш арреі- 
іапіиг ѵосаЪиІіз еі ипа езі Іегга: ііа іпиііа Лісипіиг рго Іосогит 
арреііаІіопіЬиз іпагіа еі ипит езі таге, зісиі аіі ргорііеіа, Дісепз: 
Тиі зипі саеіі еі Іиа езі Іегга, огЬет Іеггагит еі рІепіІиДіпет 
ешз Іи ГипДа8Іі, адиііопет еі таге Іи сгеазіі 7). ЕІ аД Іоіі ірзе 
Ботіиик аіі: Сопсіизі аиіет таге рогііз8). 

Кипе дта Де ипа соііесііопе Ліхітиз, ііІиД оссиггіі, иігпт 
сит рег отпет Геге іеггат еі зирег Іеггат Гиегіпі ДШ’изае апиае 
рег ѵаііезігіа ; ар опии, соік'аѵа топііит ріапіііетдие сатрогищ 
тоДо аедиогіз Гиза сопаге^аію ипа роіиегіі отпез [Пая адиаз гесі- 
реге аідие ехіпапіге Іеггае, диае апіе Гизо рег ипіѵегзит Дитіпе 
зіацпаііапіиг. Кат 8І ііа орегіа егапі отпіа—поп епіт Дісэгеі 
ѵіка езі Іеіга, пізі геіесіат ѵеіісі Іосіз отпіЬиз Детопзігаге_зі 
Дііиѵіит Коё Іетроге аЬзсопДіІ еі топіез, диапДо адиагит іат еі 
зирег саеіоз еі іпГга Йгтатепіит Гиегаі Гагіа Дізсгеііо: диапіо та¬ 
ре ЛиЬіІап поп роіезі, еііат топііит ѵегіісез Ша зирегГизіопе 
іаішззе (дао І@г1иг іііа отпіз адиагит геДипДапІіа Дег’ѵаіа езі? 
-|:а( гесеріасиіа еат Іат сопііпиа аідие соппеха аЬзогЬеге роіие- 
гипі? Бе дио тиііиз поЬіз роіезі зегто знрреіеге. 

1; 111 диіа роіиіі сгеаіог отпіит еі ірзагит Іеггагит зра- 
Ііа ДіГГипДеп ’)■ диоД аіідиі апіе поз сопйгтапіез, ргоргіа розие- 
гипі зепіепііа. Ецо, диіЛ Гасеге роіиегіі,—поп ргаеіегтіііо ииіД 
іесепі диоД арегіе зегіріигагит аисіогііаіе поп ДіДісі, диазі зес- 
геіит ргаеіегео, пе Гогіе еііат Іііпс аііаз зіЬі диаезііопез гедиі- 
гапі. Аззего Іатеп зесипДит зегіріигаз, дпіа роіиіі іосогит Ьиті- 
ііа еі сатрогит арегіа ДійітДеге, зіеиі ірве аіі: Е^о апіе Іе атЬи- 
ІаЬо еі топіез ріапоз іасіат 3}. Роіиіі еііат ірза адиагит ѵіз рго- 
ГипДюга еа Гасеге, диае іпзеДегаІ, Іапіо Йисіиит тоіи Іаліодие 
аезіи сопсііаііогіз еіетепіі, дт диоІіДіе іта реіа^і Іогдиеге еі аге- 
паз тегіеге зоіеаі Де ргоГипДо. Уиіз ДеіпДе зсіаі, іп диапіит зе 
ШиД тацпит еі таизит паѵійапІіЬиз аідие шіепіаіит паиііз Гип- 
Даі таге, дноД Вгііаппіаз Ггетепіі ІпсІиДіІ аедиоге аідие іп иііе- 
гіога еі ірзі= ГаЬиІів іпассезза зесгеіа зе роггіріі? (,)іііз ДеіпДе поп 
соіпраі, диапішп Еисгіпо еі Аѵегпо іп Ііаііа '), ТіЬегіаДі диодие 
іп Раіаезііпа еі еі Іасиі, диі іпіег Раіаезііпаіп еі Аецуріит Ага- 
Ьіае Дезегіа ргоіешііі5), роПпЬиздие Діѵегзіз Аи*изІі аідие Тгаіапі 
ееіегіздие рег ипіѵегзит огЬет іпГизит аЛДіДегіІ таге? 

8еД зипі еііат поп соиГизі Іасиз еі зіа^па, диае поп іпізсеп- 
Іиг ЙисііЬиз, иі Багіиз еі Вепасиз, АІЬапиз е) диодие аііідие ріи- 
гез; диотоЛо ипа соп^гераііо адиагит? 8еД диетаДтоДит Дісііиг, 
дша Гесіі Бейз Дио Іптіпагіа ’), ІД езі, ьоіет ,;і Іипат, сит іпі 
иіідие еі зіеііагит Іитта, ііа сі ипа ('Опргсрііііі; Дісііиг, сит зіпі 
ріигітае. Кедие епіт аппитегапіиг, диае поп сопГегишиг. 

*) одно въ другое. 
я) ехател здѣсь понпмаетсл въ смыслѣ стріілші на коромыслѣ вѣсовъ. 
3) = огаіогіЬнв, или всгірІогіЬиа іпгів регШв. 
*) ропЬіів тагіз бобЬгі (сл. ропіиз тагіз у Ѵсгд. А. 10. 377) = таге иовігит, 

*г. е. Средиземное. 
“) названія, наименованія. 
®) Ііііиз ОаДііаппш, берега Гадеса (Оагіеч, Кадиксъ), гдѣ былъ й*еіит Оаді- 

Іалит. 
7) Исая. 88. 12. 
") Іовъ 38. 8- С*иіб СОИСІИ8ІІ озіііз таге? 

) лаііезігіа • - ѵаііез, слово, у другихъ писателей ве встрѣчаюгдееся. 
) = открыть, дли того, чтобы дать проходъ водѣ. 
) Иг. 45. 2, апіе Іе іЬо еі ^Іогіозоз Іеггае ІштіІіаЬо. 
) Іасііз Еисгіпиз, озеро близъ Бай. Ілісив Аѵегпив въ той же мѣстности, 

считавшееся врагами въ преисподнюю. 
3 «ожеи. <>ыть риуіііѣстся Яецтвое лоре. Ргоіепйі» = ргоіопйііиг. 
) Іасив Ьагшз н. Кимское озеро, 1. Ьепасиз и. Гардское озеро, 1. АІЬапиз 

въ Лащумѣ, недалеко отъ Рима. 
7) Іишіпаге = юызг^р. 
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Сар. 4. 8ей, иі ѵійеіиг, диопіат сіе тагі ІодиеЪатиг, а1і^иап- 
Іиіит ехипйаѵітив; ай ргороБііит геѵегіатиг еі сопвійегетив, диій 
<$іі, диой аіі Ботіпиз: Соп^ге^еіиг ад и а іп плат сопрте&аііопет 
еі аррагеаі агійа, еі поп йіхегіі, Іегга. С^иой ргаесіаге ровііит диів 
поп айѵегіаі? Тегга епіт роіеві еі Іиіо евве регтіхіа, адиів тайійа, 
сиіив вресіез вирегйиыв адиів поп аррагеаі. Агійа аиіет поп воіит 
ай дотв, вей еііатп ай вресіет іеггагшп геіегіиг, иі віі иіііія, вісса. 
ЬаЪіІів еі аріа сиііигів. 8іти1 рговресіит еві, пе ѵійеаіиг воіе та- 
§ів диат Беі ргаеееріо евве віссаіа, ди іа агійа іасіа еві, апіедцаіп 
боі сгеатиг. Спйе еі І)аѵій йіясегпепз таге еі іеггат, аіі йе йо- 
тіпо Бео: С^иопіат ірвіив еві таге еі ірве іесіі Ший еі агійат 
шатія еіи8 ішкіаѵешпі *). Агійа епіт ехргевзіо паіигае еві, іегга 
арреііаііо с]иасйат яігпріех пе&оііі 2), диае іп ве ЬаЬеаі ргоргіеіа- 
іет. 8ісиі епіт апітаі ^епегів ві&пШсаііо еві, сиі іпеві ргоргіит 
аіідиій еі ехсеііепв, гаііопаЪіІе аиіет ргоргіит еві Ьотіпів, ііа еі 
іегга роіеві соттипііег Йісі ѵеі всаіепв адиів, ѵеі йеяегіа еі іпѵіа 
еі віпе а ди а. Ег§о еі іііі, диае всаіеі адиів, іпеві, иі ііаЪеаі агійі- 
іаіет. Кетоіа епіт асріа, іпсіріі евве агійа, вісиі Ьаѣев всгіріит: 
Ровиіі йитіпа іп йевегіит еі ехііив адиагит іп віііт 8), Ьос еві, 
Йе іегга адиова агійат іесіі. 

НаЪеі ег$о іегга ргоргіат риаіііаіет виат, вісиі еі віп^иіа 
еіетепіа ЬаЬепі; пат еі аёг Ьитійат диаіііаіет еі адиа ігі^ійат 
еі і^пів саіійат. Еі Ьос еві ргіпсіраіе ргоргіит еіетепіів зіп^иіів, 
диой гаііопе соШ&ртив. СотргеЬепйеге аиіет вепвіЬіІііег еі согро- 
гаіііег ві ѵеіітив, ѵеіиі соппеха еі сотровііа герегітив, иі віі іегга 
агійа еі ігі^ійа, адиа ігі^ійа еі Ьитійа, аёг саіісіив еі Ьитійив, 
і^пів саіійив еі віссив; еі віс віЬі рег Ьав іи^аіев 4) диаіііаіев віп- 
§и1а тівсепіиг еіетепіа. Кат іегга еит віі агійае еі іі%ійае диа- 
Іііаіія, соппесіііиг адиае рег сорпаііопет диаіііаіів ігі&ійае еі рег 
адиат аёгі, диіа Ьитійив еві аёг. Ег§о адиа іаи^иат ЪгасЬіів диі- 
Ъивйат йиоЬив ігі^огів еі Ьитогіз, аііего іеггаіп, аііего аёгет ѵі- 
Йеіиг атріесіі, ігі^ійо іеггат, аёгет Ьитійо. Аёг диодие тейіив 
іпіег йио сотри^папііа5) рег паіигат, Ьос еві, іпіег адиат еі 
%пет, иігишдие іііий еіетепіит сопсіііаі віЬі, диіа еі адиів Ьи- 
тоге еі і&пі саіоге сопіип^ііиг, І^пів диодие сит віі саіійив еі віс- 
еиз паіига, саіоге аёгі аппесіііиг, віссііаіе аиіет іп соттипіопет 
іеггае ас восіеіаіет геКіпйііиг; ацие ііа віЬі рег Ішпс сігсиііит 
еі сЬогшп диетйат сопсогйіае яосіеіаііядие сопѵепіипі. ІІпйе еі 
^гаесе отоі/еіа 6) йісипіиг, диае Іаііпе еіетепіа йісітив, циой віѣі 
еопѵепіапі еі сопсіпапі. 

*) Псал. 94, 5. (^попіат ірвіиа езі шаге еі ірве іесіі Ший, еі аіссат шалив 
еіпз іогтаѵегилі. 

2) пе"Оііит въ см. предмета, вещества. 
8) Исал. 10(5. 33- 
*) іпцаІІБ, соединяющій, общій. 
5) = гери^папііа- 

СТС7_ЕЛЬѴ ВЪ СВЯЗИ СЪ бХЕІуь». 

Нис аиіет рго^гевві вития, диіа всгіріига аіі, диой Оеив ѵо- 
саѵегіі агійат іеггат, Ьос еві, диіа диой ргіпсіраіе еві еіив, піт- 
сираѵіі ргоргіеіаіе паіигае. Каіигаіів епіт ргоргіеіая віссііаз еві 
іеггае; Наос еі ргаего»аііѵа вегѵаіа еві. Ргіпсіраіія ег§о віссііав. 
8иЪеяі *) еііаіп, иі віі Ігі^ійа; вей поп ргаеіегшііиг весипйа ргітів. 
ІІі аиіет Ьитігіа віі, адиагит ій аійпііаіе вогіііиг. Ег^о іііий втіт, 
івіий аііепшп; вііит, диой агійа, аііепит, г]цой Ьитійа. Аисіог ііа- 
дие паіигае диосі ргіто Йопаѵіі, Ьос іепиіі. диіа івіий ех паіига, 
Ший ех саива. Ех ргіпсіраІіЬиз і"ііиг, поп ех ассійепііЪия іеггае 
йеЬиіі ргоргіеіав йеііпігі, иі весипйшп ргаегоёаііѵат диаіііаіів еіпз 
іпіоппагеіиг позіга со^піііо. 

Сар. 5. Еі ѵійіі І)еив, диіа Ьопит 2). Коп ргаеіегітив, диіа 
аіідиі пес іп ЬеЬгаео 3) риіапі евве пес іп сеіегів іпіегргеіаііопі- 
Ьив: ^ша соп^ге^аіа еві адиа іп соііесііопез виаз еі аррагиіі агійа 
еі ѵоеаѵіі Юеив агійат іеггат еі соііесііопез адиагит ѵосаѵіі 
тагіа. Сит епіт йіхегіі Б сив, диіа іасіит еві віс, яаіів евзе ри- 
іапі ѵосепі орегаіогів ай сеІеЪгаіае *) орегаііопів іпйісіит. 8ей диіа 
іп аШв диодие сгеаіигів5) ЬаЬеі еі йеГтіііопет ргаесерііопів еі 
гереіііит орегаііопів ѵеі іпйісіит ѵеі еЬесіит, ійео пов поп ри- 
іатиз аЪзигйит ій, диой регЬіЪеіиг аййііит, еііатві сеіегів іпіег- 
ргеііЬив ѵеі ѵегііаз Йосеаіиг вирреіеге ѵеі аисіогііаз. Миііа епіт 
поп оііовѳ а веріиа^тіа ѵігів ЬеЪгаісае Іесііопі аййііа еі айіипсіа 
сотрегітив. 

Ѵійіі ег^о Беив, диіа Ьопит таге. Еіві риІсЬга віі зресіев 
Ьиіиз еіетепіі, ѵеі сит виг^епііЪив аІЬевсіі ситиіів ас ѵегіісіЬив 
ипйагит еі саиіея піѵеа гогапі аврег^іпе, ѵеі сит аедиоге сгіврапіі, 
сІетепііогіЬив аигів еі Ыапйо вегепае ігапдиіііііаіів ригригавсепіет 
ргаеіегі 6) соіогет, диі етіпиз вресіапііЬив ігедиепіег оЙипйііиг— 
диапйо поп ѵіоіепіів йисііЬив ѵісіпа іипйіі Ііііога, вей ѵеіиі расі- 
йсів атЪіі еі ваіиіаі атріехіѣив, диат йиісів вопив, диат іисипйив 
іга^ог, диат ^гаіа еі еопвопа гевиііаііо 7)—е^о іатеп поп осиіів 
аевіітаіит сгеаіигае йесогет агЬіігог, вей весипйит гаііопет оре¬ 
гаііопів іийісіо орегаіогіз сопѵепіге еі соп^гиеге йейпіішп. 

Вопит і^ііиг таге, ргітшп диіа іеггав песеввагіо вийііісіі 
Ьитоге, диіЬив рег ѵепав диавйат оссиііе зиссшп диетйат Ьаий 
іпиіііет виЬтіпізігаі. Вопит таге, іатдиат ЬоврШит Йиѵіогит, 
іопв ітЬгіит, йегіѵаііо аііиѵіопит, іпѵесііо соітпеаіишп, дио віЬі 
Йівіапіев роріііі сориіапіиг, дио ргаеііогит гетоѵепіиг регісиіа, 
дио ЬагЬагісив і'игог сіаийііиг, виЬяійіит іп песеввііаііЬиз, геіи^іит 

*) = аййііиг. 
2) Быт. 1. Ю. Еі ѵійіі Бейз дпой езэеі Ьоппт. 
ч) т. е. въ еврейскомъ подлинникѣ. 
*) = выше упомянутый. 
6) = актъ творенія. 
*) - ргае ве іегі. 
7) гезиііаііо—отливъ, отбой волнъ отъ берега. 
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іи регісиіів ^гаііа^ іи ѵоІиріаііЪив, ваіиЪгіІав ѵаіеіийіпів, верагаіо- 
гшп сопіипсііо, іііпегів сотрепйіит, ІгапвГиаіит ІаЪогапІіши виЬ- 
війіит ѵесіі^аііиш, віетііііаіів аіітепіит. Ех Ііос ріиѵіа іи Ірггав 
Ігапвйипйііиг, вмрпйет Де гаагі а^иа гайіів яоііз Ьаигііиг еі пиоД 
виЫіІе еіив еві, гарііиг; ДеіпДе чиапіо аЩт еіеѵаідг, Іапіо 
тара еііат пиЬіит оЪитЪгаІіопе &1§евмі еі ітЬег ЙІ, чт поп 
воіит Іеітепат Іетрегаі віссііаіет, вей еііат іеіипа агѵа 
Ьееипйаі. 

<^иій епитегет іпвиіав, фіав ѵеіиі топіііа |)1тіт(|ис ргаеіе- 
хіі, іп диіЪив іі, диі ве аЬДісапІ іпіетрегапііае вявиіагів іІІегеЬгів, 
ййо сопііпепііае ргоровііо сііршіі ш-тйо Іаіеге еі ѵііае Іиіімв Де- 
сііпаге ДнЬіов апі'гасіив? Маге еві ег$»о веегеіит Іетрегапііае. і хег- 
сіііит сопііпепііае, дгаѵііаіів кесеввив, рогіш яесигііаіів, Ігапаиіі 
Іііав есиіі, типйі іішш воЬгіеІав, Ішп ййеІіЬив ѵігіз аЦие Деѵоіів 
іпсепііѵит Дсѵоііопів, иі сит ипйагит Іепііег аііиепііит вопо сег- 
Іепі сапіив рваііепіішп, ріаийапі іпвиіае ІгаіщиПІо Яисіиит вап- 
сіогит сЬого, Ьутпів запсіогит регвопепі. №ійе тіЬі. иі "тпет 
Реіаёі риІсЬгіІийшст сотргеЬепйат, ^иат ѵійіі орегаіог? Еі ЧшД 
ріига3 (іиій аііий Ше сопсепіив ипйагит, піві ^иійат сопсепіиз 
еві рІеЬів ')? ГпЙ. Ьепе тагі I' 1 сгитмп:1 е 2) сотращіиг ес.'-іевіа, епае 
рпто іпегейіепіів рориіі артіпе Іоіів ѵевіійиіів3) ішйав ѵотіі; 
Деіпйе іп огаііопе Іоііив рІеЬів Іап^иат ипйіі геЙиепІіЬив вігійеі, 
сит геврипвогіів •) рваітогит сапіив ѵігогит, тиііегпт, ѵігріпит’ 
рагѵиіогит, сопвопив ипйагит ігарог гевиііаі. №т іііий ^шй Дісат’ 
Яиой ипйа рессаіит аЫиіІ еі 8апс1і Йрігііив апга ваіиіагіз 
аврігаі? 

Веі поЬів Лотіпив Ша виссеввиит б) Йитіпа ргозрего Іщпо 
еиггеге, іиіо рогіи сопвівіеге, пе^иі^іае врігііаіів ^гаѵіога дпат 
іегге роввитив, іепіатепіа певсіге, ййеі і&погаге паиіга^іа, ЬаЪсге 
расет ргойшйат, еі ві с^иаийо а1іс|іий віі, грюй ргаѵев поЬів ве¬ 
си11 Ьиіив ехсііеі Йисіив, еѵіёііапіет рго поЬів ЬаЬеге ё'иЬегпаіо- 
гет Йотіпит Іевит, циі ѵегЬо ітрегеі, іетревіаіет тііі^еі, ігап- 
диіШіаіет тагів геінпйаі, сиі еві Ьопог еі $!огіа, Іаив, регреішіа§ 
а весіііів еі пітс еі ветрег, іп отпіа весіііа вееиіотт, Атеп. 

*) = рориіі. 
а) = регэаере. 
2 ѵв'ИЬиІшп, мѣсто передъ входомъ, которыхъ въ церкви было нѣсколько. 

. У гееропБопшн называется или антифонное пѣніе или такое, когда одном? 
пѣвцу отвѣчаетъ хоръ ши весь вародъ. 

5) еиссеввив = духовное преуспѣяніе. 

2. 

Бе оШсііз пзіпівігогит. ЪіЪ. II. 

Сар. 1. Йирегіоге ІіЪго йе оійсіів ігасіаѵітив, чиае еопѵспіге 
Ьопевіаіі *) агЬіігагетиг, іп сріа, ѵііат Ьеаіат ровііат евве пиііі 
йиЪііаѵепті, диат всгіріига арреііаі ѵііат аеіегпат. Тапіив епіт 
вріепйог Ьопевіаіів еві, иі ѵііат Ьеаіат еійсіапі ігапциіПііав соп- 
веіепііае еі весигііав іпиоеепііае. Еі ійео вісиі ехогіив воі Іипае 
§1оЬит сі сеіега віеііагит аЬвсожііі 2) Іитіпа, ііа іиі^пг Ьопевіаіів. 
иѣі ѵего еі іпсоггиріо ѵіЬгаі 8) йесоге, сеіега, ерше риіаптг Ьопа 
весітйит ѵоіиріаіет согрогів аиі весипйит весиіит сіага еі іііт 
вігіа, оЬитЬіаі. 

Веаіа ріапе, диас тт аііепів аевіішаіиг іийісіів, вей йотевіі- 
сів 4) регсірііпг вепвіЬив іатяиагп виі іийех. Ке(]ие епіт рориіагев 
оріпіопсв рго тегсейе аііциа ^е^иігіі, пееріе рго вирріісіо раѵеі. 
Ііадие ерю тіпив ^иііиг ^Іогіаіп, ео та^ів вирег сат етіпеі. Кат 
(|иі {*1огіат гесіиігіті, Ьів еа тегеев ргаевепііит, итѣга іиіигопіт 
еві, 4иае ітрейіаі ѵііат аеіегпат; ^иой іп еѵап^еііо вегіріпт еві: 
Атеп йіео ѵоЬів, регеерепті тегеейет виат 5); йе Ьів всШсеі, ()иі 
ѵеіиі іиЬа еапепіе ѵиі^аге ІіЪегаІііаіет виат, ^иат іасішіі сігса 6) 
раирегев, ёе^ііипі. 8іті1ііег еі йе іеіипіо, ^иой овіепіаііолів саива 
іасіипі: НаЬепі, іт^ші, тегеейет виат. 

Нопевіаіів і^ііиг еві, ѵеі тівегіеогйіат іасеге, ѵеі ісіипіит 
Йеіегге 7) іп аЬвсоийііо, иі тегеейет ѵійеагів а воіо Лео іи о (ріае- 
геге, поп еііат аЬ ЬотіпіЬив, Иат диі аѣ ЬотіпіЪив диаегіі, Ьа- 
Ьеі тегеейет виат; ^иі аиіет а Лео, Ьаѣеі ѵііат аеіегпат, чиат 
ргаевівге поп роіеві піві аисіог аеіегпііаіів, вісиі Ший еві: Атеп 
йіео ііЪі, Ьойіе тесит егів іп рагайіво 8). ІІийе ехргеввіив всгір¬ 
іига ѵііат аеіегпат арреііаѵіі еат, ^^1ае віі Ъеаіа, иі поп Ъоті- 
ішт оріпіопіЬив аевіітапйшп геіішіиегеіиг, вес! йіѵіпо іийісіо сот- 
тіііегеіш*. 

Сар. 2. Ііасріе рЬіІоворЬі ѵііат Ьеаіат, аііі іп поп йоіепйо 
ровиегипі, иі Ніегопутив 9), аііі іи гегит всіепііа. иі НегіНив 10}Т 

*) Ьопезіав, халоу.ауайія. Срвн. Сіе. йе ой’. 2. 1. 
э) затемняетъ, уничтожает1]». 
3) ѵіЪгаге здѣсь употреблено про явленіе свѣта. 
*) внутренній. 
4) Матѳ. (і. 2. Атеп йіео ѵоЬіе, гесерегипі тегеейет виат. 
6) по отвошенів>. 
7) перспоеить. 
*) Лук. 23. 43. 
*) Ніегопутив сь о-ва Родоса, ученикъ Аристотеля. 
№) Негіііиз «аъ Кареагенп, стоическій философъ, ученикъ Зенона. 



Іріі аигііев* аЬ Агізюіеіе еі ТЬеорЬгайп о -г. . , 
евве гегшп всіепійші, воіат еат ппачі шгіііііт ь ' 61 ^ийаіат 

Ші ваш ч1Ів8І ЬополСшпашвіиСЖКЛ АШѵпГ'" 
Іаіет Діхепті, иі Епісигпч аііі п* Гоіі- г «ч 7епм* А1]1 Ѵо1«р- 

айаК“« ЕЭ™ “ 
ровен 688Ѳ Ьеаіа ѵііа. 2чпоп йоіспя чпІ„щВ«* ' 4 , в‘' пон 
Ъопей іт ей; АгІ8(оге1е^ ей ѵ ТЬе рЬ^ш ёГІ ^"Ц ЯдаЙ 

Г^г^ггг1^^- 
« а« °* ѵііага аеіегпат роійаеШ^ 

І080рЫ8а “ЛГй ■І0С ГеСе,П8 е88е е1 1,11,15 ^асіаіит а рЬі- 

Ч~»Тмір"огІі“‘пот« „Ім?"™ тГлТ"Г“" 

емиз ѵи, гци іігаеЬ Оот.лпт, щ тапйаЫв еіив сипіеі „ітіч О 

тапог.ѵі/ лГг?11110110, С,ШШ ргаетіит аеіегпіШів Ггисіит еззе 
Гт ѵеі егпйЖ Г". рГОр?*а ?>иіа іп Й"гао Ьиі«8 итмйів І)оті- 
Й Г /,. Іе?е <Л ,;иР«®*й т тапйаЫв <Мѵіпв- 01 опа еі 
Ѵ1І ае еі іаййіа еіпа тапеі іп весиіит яесиіі 8). Бе орегіЬиз пиг 

5ЬЖН5Д=г-Й 
текъ, тай;1Еге8“ Ю‘ °‘Вѣ Лесвосѣ- ок- 312 да Р- X., перинате- 

ші-ся У Цицерона, стар,,- 
цѣли человѣческой жизни. въ этомъ соединеніи достигнуть 

•голая.Я) Г>10,1огиз изъ Т"РЦ. философь перипатетикъ, ученикъ и преемникъ Крп 
*) Іоан. 17. 3. 
’) Матѳ. 19. 29. 
■) Псал. 93. 12. 

?)іошо еесиіі. 
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Ьііиг. Іп гпетогіа аеіегпа егіі іизіиз 1). Еі іпіга: Оізрегзіі, йейіі 
раирегіЬиз, іиаііііа еіиз тапеі іп аеіегпит 2). 

НаЬеі ег^о ѵііат аеіепіат ййез, ииіа іипйатепіит езі Ъопит; 
ЪаЪепІ еі ѣопа Гасіа, цша ѵіг іизіиз еі Йісііз еі геЬиз ргоЬаІиг! 
Калі зі ехегсііаіиз зіі іп вегтопіЪив еі йезійіозиз іп орегіЬиз, рги- 
{Іепііаш зиат Гасііз геіеПіІ еі ^гаѵіиз езі зсіге ^иій іасіак пес 1е- 
сіззе циой іасіепйит ео^поѵегіз. Сопіга диофіе вігептші еззе іи 
орегіЬиз, аЙ’есІи іпййцт, На езі, ас зі ѵіііозо Гипйатепіо риІсЬга 
сиітіпит ѵсііз еіеѵаге іазіі^іа. (^ио ріиз ехзігихегіз, ріиз соггиіі, 
Чиіа 8іпе піипітепіо ййеі Ьопа орега поп роззипі шапеге. Іпййа 
зіаііо іп рогіи паѵет регіогаі еі агеііозшп зоіит сііо сейіі пес 
роіезі ітрозііае аейійсаііопіз зизііпеге опега. ІЫ ег&о ріепііийо 
ргаетіі, иЬі ѵігіиіит регіесііо еі ^иае(]ат іп Іасііз аЦие йісііз 
аеииаШаз зоѣгіеіаііз. 

Сар. 3. Еі ^иотат зоіа гегшп зсіепііа ехріоза езі, ѵеі диакі 
іпапіз зесшійит рЬіІозорЬіае йізриіаііопез зирегйиаз, ѵеі диазі зеті- 
регіесіа зепіспііа, сопзійегетиз, чиаш епойеш йе ео йіѵіпа зсгір- 
Іига аѣзоіуаі зепіепііат, йе ерю Іаш тиШрНсез еі ітріісаіаз аЦпе 
сопі'изаз ѵійетиз еззе ^иае81іопе5 рЬіІозорЬіае. КіЬіІ епіт Ьопит 
зегіріша пізі ^иой Ьопезіит аззегіі ѵігіиіепцие іп оюпі гепші 
зіаіи Ъеаіат іийісаі, циае пе^ие аи^еаіпг Ъопіз согрогіз ѵеі ехіег- 
піз, пение тіпиаіиг айѵегзіз; піЬіЦие Іаш Ьеаіит, пізі ииой а рес- 
саіо аііепит зіі, ріепиш іппосепііае, геріеіит §га!іаѳ Оеі. 8сгір- 
Іиш езі епіш: Веаіиз ѵіг, ииі поп аЬіі! іп сопзіііо ітріогиш еі іп 
ѵіа рессаіогит поп зіеііі еі іп саіЬейга резіііепііае поп зейіі; зей 
іп Іе^е Ботіпі Гиіі ѵоіппіаз еіия 3). Еі аііЪі: Веаіі іттасиіаіі іп 
ѵіа, ииі ашЬиІап! іп 1е§е Сотіпі4). 

Іппосепііа і§і!иг еі зсіепііа Ъеаіиш іасіипі. Вопае иионие 
орегаііопіз тегеейет еззе Ьеаіііийіпеш ѵііае аеіегпае, зирегіиз 
айѵегіітиз. Кезіаі і^ііиг, иі зргеіо раігосіпіо ѵоіиріаііз аиі 
йоіогіз теіп, ниогшп аііегит диазі іпігасіит еі тоііісиіііт, 
аііегит гріазі еѵігаіит еі іпйгтит йезриіі, іп ірзіз йоіо- 
гіѣііз ѵііат Ьеаіаш ешіпеге йетопзігеі. (^иой Іасііе йосегі ро¬ 
іезі, сиш Іе^егітііз: Веаіі езііз, сит ѵоѣіз таіейісепі еі регзе- 
Ицепіиг еі Дісепі отпе таіит айѵегзиз ѵоз ргоріег іизііііаш. 
Оаийеіе еі ехзиііаіе, ниопіат тегсез ѵезіга соріоза езі іп саеіо. 
8іе епіт регзесиіі зипі еі ргорЬеІаз, риі егапі апіе ѵоз Б). 

’) Псал. 111. 5. 6. Іисиікііш Іюню ипі тізегеіпг еі соттойаЬ, сіізроиеі кег- 
топен зное іп ішіісіо, дпіа іп аеіепшш поп соштоѵеЬіІиг. Іи тешогіа аеіегпа 
егді шбіиз. 

®) іЬШ. 9. Бізрегзіі;., йейіЬ раорегіЬия, іивШіа еіив тапеі іп зесиіпт зесиіі. 
8) Псал. 1. 1 сл. 
*) Псал. 118. 1. 
5) _Матѳ. о. 11 сл. Веаіі езііз, епт таіесііхегті ѵоЬія еі регзесиіі ѵоз йде- 

гіпі еі сііхегіпі отпе таіит айѵегзит ѵоз тепііепіев, ргоріег те. С-аийеІе еі ех- 
вшіаіе, ииопіат тегеев ѵезіга соріоза еві іп саеііз: 8Іс епіт регзесиіі зипі рго- 
рпеіаз флі іііегипі апіе ѵоз. 



диаіиг те?1 ^ ѴЫ1і''е Р°8‘ Ше’ ШЫ сгисега 8а™ еі *е- 

«і, ЬеаШиЙо еі і„ ЙЫгПЬш, ч„оВ ріепа вшѵі- 
,,'Г СОШрпт'1 еі соетсеі. ірва аЬІ (іотс-ііеів оріЪия аЬип- 
Г г, Й С0П8“еп*Іат ѵеі ай ртаііапі. К,ч|щ. епіт рагитЬеаІив 
Моувю сит Лерур* гит ѵаШіпв рориіь еі таі/сіаивич пег 
Йш іН8 „ы еі рориіо раігші рейезігет ѵіаш ріів тегіі ГіпѵѴт, 
“Ч Сжатіи аиіет ІоШог риат Іипс, сит е4гетИ с гситтепіия 

Р 0йшПАПа,пТГаЬа*, 8?ІИ‘Г 3) ігіит“ Ш 
теаіиГІш ГпгЧи “ Ье“0огет огеаМІІ риат Іипс уааініо 

е , ійеііі тіег ѵіѵов ас тогіиоб еі оЬіесІи виі віаіпіі т,.Пет 

йе рщгУшТеі*Т?,Ге1 а®тІПа а С'и1аѵегі,тя тогіи 'гит *). Опій 

Ьеаі спп,.3і!» ‘ТѴ а-°1І0Г‘ Т‘"а’ <1иае 8ІЬі Ьопае виагігаіет ехЫ- 

ІіГтоІип а еп ЧГс / п° №4’ 4,10,1 поп ™маІ Доіог ѵігіи- 
апіпгет нП;- 8 „еге° Пи11а Ѵ1г1и4е аесе88ІО Ьеаіііийіпів рег 

і 1 еііат пиііа асееввіо рег ѵоіцріаіет согрогів аиі сот- 

ЙегипГьаеса1Гх: °в 4“ІЬи8 Ри!сЬге «РО^оІив аіі: (Зиае тіЬ: Іисга 
г1'1,; Ьаес Йихі. 1,г°Р*ет СЬпвІит Йеігітепіа ея®. Еі ЙЙІЙІІ- 

ІГЩГ-Г ,,а,тіа (,иХІ 61 ™ 8‘— иі СЬГІ- 

1,*>е’1/4"0 М?Ге8 аТтит виит сгеЙІЙН ІЬеваигов еяе Аееур- 

сит аышаагеі г?™ ■ “К*<; сгисІ8 Р™1иШ; пес Іипс Йі™, 
гй“ Іо, ,тг .йІ <ТП'а’ "Т рМеа Ра,,Рег’ сит ерегеі Йітепіо, 
пш іоііе Іипс аіісш тіпив Ьеаіиа уійегеіиг Гшяе.сит іп Йеяегіо 

пГьёаШийыГпГ 8ІЬ е1 Р°Ри1,° 8и° «^огеі. 5ей риой вшпті Ьопі 
іс; Ьеаіііийіпів пето перяге аийеаі, таппа еі, Ьос еві рапіб апке- 

рІеЬів е?«^Г^иаі“)Ь:СаГ№ Чи°Чие ЧПоНЛи,а р1н™ *°‘іиз 

вей ,8аПСІ° 1,31118 ай ѴІс4мп *■»*, ві ргаегегеіиг, 
ѵпгпт * аееь8е’ чша шп ЧиаегеЬаІиг. Парие Йіигпо сог- 
тй.і ёірг! -"10 'ГТ ,іаП18- сэго ж] фрегат ЙеРегеЬаІиг 8). Кит- 
ршй ійео штив Ьеаіив, чша раирег егаі вЙИУ МІште. Іто ео та- 

Іш- ше ) М™' 16' **• 81 чшя ™11 роа “в ѵепіге... ЮПИ сгисеш виат еі ;еЧпа- 
3) си. Исх. 14. 
8) = а^еЬаІ. 
4) Числ. 16. 48. 
*) Дан. 14. 

СЬгд,і2Фй™„епІІ-. ®Ые с рг«лг 
сога, иі СЬгіеІит ІпсіІЙсіат 4 йеіптепішіі іесі еі агЬИгог пі біег- 

3 Исх. 16. 18 и сл. 
3 Ш Дар. 17. 6. 

уів Ъеаиів, пиіа егаі Бео «Зіѵев. Аііій епіт чиат віѣі Йіѵііет евве 
ргаеяШ, иі івіе егаі, чиі Іетроге Гатів сіЬит а ѵійиа реІеЬаІ 
1аг§іІш*ив, иі Ьуйгіа Гагіпае рег Ігіеппіит еі вех тепвев поп йеЁ- 
сегеі еі ([іюіЫіапов ивив оіеі ѵаз ѵійиае іпорі виійсегеі ас тіпі- 
яігагеіх). Мегііо іЬі ѵоіеѣаі Реігив евве, иЫ івіов ѵійеЬаІ. Мегііо 
іп топіе сит Сіігівіо іп &1огіа аррапіегіті, чша еі ірве раирег 
Іасіик еві, сит Дітев еввеі 2). 

Хпііитп ег%о айтіпісиіит ргаевіапі Діѵіііае ай ѵііат Ьеаіат; 
Чиой еѵіЙепІег Ботіпив іп еѵап^еііо йетопвігаѵіі ііісепв: Веаіі 
раирсгев, гцюпіат ѵевігшп еві ге^пиш Юеі. Веаіі чиі пипс еви- 
пипі еі віііипі, чиіа ваІигаЬипІиг. Веаіі чиі пипс Йеіів, чиіа гійе- 
Ъііів 3). Ііачие раирегіаіет, Гатет. йоіогет, чиае риіапіиг таіа, 
поп воіит ітрейітепіо поп евве ай ѵііат Ъеаіат, вей еііат асііи- 
тепіо, еѵійепііввіте ргопіщсіаіит еві. 

Сар. 5. 8ей еі іііа цпае ѵійепіиг Ьопа, йіѵіііав, ваііеіаіет, 
Іаеііііат схрегіет йоіогів йеігітепіо евве ай Ігпсітп Ьеаіііийіпів, 
Юотіпісо йесіагаіит іийісіо 1і(|иеІ, сит йісііиг: Ѵае ѵоіів йіѵііі- 
Ьив, чиіа ЬаЬеІів сопвоіаііопет ѵевігат! Ѵае ѵоЬів, чиі ваіигаіі 
свіів, чиіа евигіеіів, еі іШв, чиі гійепі, чиіа Іи^еЬипІ4)! 8іс ег^о 
поп воіит айтіпісиіо поп випі ай ѵііат Ьеаіат согрогів аиі ех- 
Іегпа Ьопа, вей еііат йіврепйіо випі. 

Іпйе епіт Ьеаіив ЙаЬиіЬе, еііат сит Іарійагеіиг а йіѵііе, 
Ч и іа раирег еі іпйгтив айѵеі-зив о{)ев ге^іав воіо егаі айесіи еі 
геИ^іопе йіѵев, иі ресипіа ге^аіі поп соттиіагеі раіегпае ѵіпеае 
Ьегейііаіет ео^ие регіесіив, <іиіа ваприіпв ргоргіо йеіепйегеі іига 
таіопіт виогит. Іпйе чиочие тівег АсЬаЬ еііат вио іийісіо, чиіа 
раирегет песагі іесегаі, иі еіив роввійегеі ѵіпеат 5). 

Сегіит еві, воіит еі вшптит Ьопит евве ѵігіиіет еатчие 
аЬипйаге воіат ай ѵііае іпісіит Ьеаіае пес ехіегпів аиі согрогів 
Іюпів вей ѵігіпіе воіа ѵііаіл ргаевіагі Ьеаіат, рег с[ііат ѵііа аеіегпа 
асг|иіп'1иг. \ ііа епіт Ьеаіа ігисіив ргаевепііиіп, ѵііа аиіет аеіегпа 
врев іпіигогит еві. 

Випі іатеп, чиі іп Ьос согроге іат іпйгто. іат і'га^ііі, ітров- 
віЬііет ѵііат Ьеаіат риіепі. іп чио песевве еві ап$>і, йоіеге, йе- 
ріогаге, аергевсеге; чиаві ѵего е§о іп согроіів ехвиііаііопе йісат 
ѵііат Ьеаіат сопвівіеге еі поп іп аііііийіпе варіепііае, виаѵііаіе 
сопвсіепііае, ѵігіиіів виЫітііаіе. Коп епіт іп раввіопе евве. вей 

*3 1В Дар. 17. 14. ^ио1іс]іапо8 шив грамматически можетъ зависѣть лишь 
оть ттізігагеі, а еъ ЕиШсегеІ слѣдуетъ дополыить: аіі о. п. 

-') Мате. 17. 1 сл. 
3) 6. 20. 21. Веаіі раіірегек, і|иіа ѵерігиін сбі геуиша Беі. Веаіі опі 

пипс СБні'шз, і|ша заІШ’аЬііліпі. Веаіі чиі иипс ЙеІІ8, і]иіа гііІеЬШв. 
1 Лук. 6. 24. 25. Ѵсгит Іашсп ѵао ѵоЬіз йіѵШЬив, диіа ЬаЬеІів сопзоіаііо* 

пеш ѵезпат. Ѵае ѵоЬіь цпі ваіигаіі езііз, диіа езигіеііз. Чгае ѵоЬіз дпі гігіеііз 
пипс, дта Іи&еЬіІіз еі ЙеЫІіз. 

*) 111 Цар. 21. 1 сл. 



^ЛогіГ1 ** Ра88ІОПІ8’ Ьеа4'"" е8‘> пес *™еі Іетрогаіік ток, 

Ропе, аесійеге Ьаес, диае ёгаѵіа ай ѵіт йоіогів іегашіиг, сае- 
сіЫет ехіішга (атет, віиргцт Шіае, атіввіопет ІіЪегогит. Оиів 
пе^еі Ьсаішп Ьаас, ^иі поп ѵійеЪаІ іп вепесіиіе еі ЪеаШшИпев 
5Ш5 ЪепейісІіотЬив сопіегеЪаі ‘)? Ап поп Ъеаіив ІасоЬ оиі Шо- 
ІП8П8 раіпа Йото, тегсепагтч равіог ехііішп «ийіппі*. Иіас рийі- 
сшаш іпуешші евве Іетегаіат, іатет *е«и1і#!) Коп егво Ьеаіі 
фюгшп Яйе Лейв ассіріі івйішопіит, стп йісііщ- Пеия АЬгаЬат’ 
Р™8 Раас, Рщік ІасоЬ )? Мівега сяі вегѵііив, вей поп ті*ег 
ппо ріапс Ьеаіпв, сит йотіпае ІІЫйіпев іп : егѵііиіо розііив собг- 

' - Ь ^"н1, Йе ^псіо І)аѵій іодиаг, диі Ігіит Шіопіт йеріога- 
ѵіі пЬіІиш еі, диой Іи» Йшив, іпсевішп Шіае 6)? «Зпотойо поп Ьеа- 
іия. йе сшив виссевзюпе Ъеаіііийішв аисіог ехогіив еві, диі піигі- 
тов Іесіі Ьеаіов? Веаіі епііп диі поп ѵійепші еі сгейій. тті«) 

А,г*ІГпе1іТІ т. 8еП5и тЙгтіШі8' »(1 еѵаіиегипі Йо іпЯгшіІаІе 
іогіев. УиіЙ ІаЬопов'ив аиіет вапсіо ІоЬ ѵеі іп Йот», іпсепй.о ѵеі 
шіогтп Йесет тіепіи тотепіапео, йоІогіЬпв согрогеів ’Р Ышппиій 
ттив Ъеаіив,Чиат ві Ша поп регіиііввеі, іп диіЬивта^івргоЪаіив «К* 

™° *??іеп> Л"®® ш Шів аііциій асегЬіІаІіч, дш т ѵігіив апіті 
поп аЪясопйіІ йоіогет. ^Те^ие епіт ргоГишЗшп таге пееаѵегіт 
Яша ѵайова випі ііііога, педце саеіит Іисійит, диіа іпіегйит с Ме- 

, иг нчЬіЬиз, тщЦѵ. Іеггат Іесипйат, диіа аІідпіЬив Іосія іеіипа 
§іаіра еві, аиі іаеіав веееіев, диіа іпіегпихіат воіепі ЬаЬеге віегі- 
Іет аѵкпат. ЙітіЫег риіа, Ъеаіае теввет сопвеіепііао іпіегреііагі 
аІічио асегЬо Йоіогв. Иоппе Іоііив тапіриіів ѵііае Ьеаіас, ві диій 
іогіе ассійіі айѵегві аідие атагііийіпів, Іатдиат віегііів аѵспа 
аЬвсопйіІиг, аиі Іатдиат ІоШ атагііийо ігитеіііі виаѵііаге оЬйи- 
сііигг ьѳа іат аа ргорозііа рег^атиз. 

Сар. 6. 8прегіоп ЬЬго ііа Йіѵівіопет Гесітив, иі ргіто іосо 
сзвеі; попевіит ас Йесогит “), а Чио оЯісіа Йисегепіиг, весипйо Іосо 
дшй мне. ііі еріетайтойит т ргіто Йіхітив, Чиіа іпіег Ьопевіит 
еі Йесогит «ві диаейат йівііпсііо, сціае таёі5 іпіеіківі днат ехріі- 

пІйіиГ0)814’ ШС Сит иЫе 1гас1ати8’ еопвійсгапйит ѵійеіиг, Чиій 

тііііаіет аиіет поп ресипіагіі Іисгі аевіітаіюпе виЬйисітив 
вей аедшвііюпе ріеіаіів, віеиі аровіоіив аіі: Ріеіав аиіет ай отпіа 

’) Выт. 27. 1 с.т. 
*' Ііыт. 81. 34. 39. 
') Быт. 34. 1. 
) Бел 39. 7 сл. 

5 ? Чар. 13. 3 і] 1В. 33. 
) Іоан. 2(1. 29. 
і Гои Б 14 сл. 2. 7 сл. 
) аесогшп, то -ргтгоѵ. 

9] Сіе. йе о0. 2. а. 

піШя е§і, ргошіявіопеш ІіаЬспя ѵііае ргаеяепіів еі іпіпгае х). Ііа- 
Чие ш вегіріипв Йіѵіпів ві йііі^епіег чиаегатив. ваере іпѵепітив 
Ч'іой Ьопевіит еві, иіііе ѵосагі: Отпіа тіЫ іісепі, вей псп отпіа 
иійіа віші ). 8прг йе ѵіііі, ІоіріеЬаІчг. Нос егко йісіі: Т.і. еі рес- 
саге, вей поп йгееі. Іп роіевіаіе випі рессаіа вей поп нппі Ьо- 
пе-іа. І.ухшіап рготріит. вей поп іивіит. Коп епіт І)ео евса 
вей ѵепіп соііірііуг. ’ 

Еійо диіа диой иіііе, ІЙ еііат іивіит; іивіит еві, иі вегтіа- 
тиз І/Ііпвіо, диі нов гейетіі; ійео іивіі диі рго еіив потіпе тогіі 
ве ооіиіетипі, іпіивіі, диі Йесііпаѵегипі, Йе диіЬив Йісіі: ГАіае иіі- 
іііав іп ваприіпе тео 3), ігі еві, диі іивііііае теае рго&сІивѴ-Т.пйе 
еі 1ІІК АІІіретив іивіит, диіа іпиіііів еві поЬів 4), ій еві, іпіивіив, 
дш поя агриіі, сопйетпаі, юггіріі. Ьісеі Ьос ровчіі еііат ай аѵа- 
пітт ііотіпит ітріоѵит Йегіѵагі, диае регййіае ѵісіпа еві; віеиі 
іп Іийа ргойііоге іееітпв, диі аѵагіііае віийіо еі ресипіае сирійі- 
Іаіе іадиеит ргойіііопів іпсиггіі аідие іпсійіі. 

Ре Ьас ірііиг Ігасіапйит еві иііЫаіе, диае віі ріепа Ь< певіа- 
іів, віеиі ірвів ѵегЬів (іеЯпіѵіІ аровіоіив Йісет Нос аиіет ай иіііі- 
Іаіет \ евігат Йісо, поп иі Іадиеит іпіісіат ѵоЬів, вей ай ій диой 
Ьопевіит еві ). Ьідиеі ірііиг, диой Ьопевіит еві, иіііе евве, еі 
диой иіііе, Ьопевіит; еі диой иіііе, іивіит, еі диой іивіит, иіііе. 
ледие епіт тііи ай тегсаіогев іисгі сирійіпе аѵагов вей ай Ыіов 
вегто еві еі вегто йе ойісіів. чиае ѵоЬів, дио8 сіері іп тіпівіепит 
Ыотті. іпсиісаге рввііо аідие іпіипйеге, иі еа, диае тепІіЬив ас 
топпив ѵевігів иви аідие іпвіііиііопе іпоіііа аідие ітргевва випі, 
еііат вегтопе ас Йівсірііпа арепапіиг 

Иадие Йе иіііііаіе йісіигив, иіаг іііо ѵегвіеиіо ргорЬеіісо: I )('- 
сіта сог тс ит іп Іевіітопіа іиа еі поп іп аѵагіііат 6), пе иіііііа- 
І18 вопив ехспеі ресипіае сирійііаіет. Ііепідие аіідиі ЬаЬепІ: Пе- 
сіта сог теит іп Іевіітопіа Іиа, еі поп ай иіііііаіет Ьос еві, 
іііат диаевіиит пипйіпав аисирапіет иіііііаіет, іііат иви Ьотіпит 
ай ресипіае віийіа іпйехат ас йегіѵаіат. Тиіро епіт Ьос воіит 
Йісипі иіііе, диой диаевіиовит; пов аиіет Йс еа Нжіатив „Ш,- 
гаіе, диае Йатпі8 Пиаегііиг, иі СЬгівіит Іисгетиг. сиіив диаезіия 
еві ріеіав сит виІЯсіепІіа 7). Ма^пив ргоіесіо диаевіив, ^ио ріеіа- 
Іет аедшгітив, диае арий Неит йіѵев еві поп сайисів іасиіІаІіЬив 
вей типегіЬив аеіегпів, іп диіЬив поп Іепіаііо ІпЬгіса вей сопвіапв 
еі регреіиа віі ргаііа. 

1 Ті.,м-.4; А Ріеіае аиіет ай отпіа тіііИе ебі, рготіеніопет ЬаЬепн ѵііае 
даас пипс еві еі Іпіигае. 

1} 1 Кор. 6. 12. Отпіа тіЬі Іісепі, вей поп отпіа ехрейіипг 
) Поал. 29. 10. 
Іез. 3. 10. 

’■) 1 Кор. 7. 35. 
°) Пелл. 118. 36. 
7) сл. Фнлип. 3. 8. 



арочоьк: Согр жиіія епіга ехегсйаііо 1(і то/ 8ІСи1 ,1ІѴІ8“ 
РіеСач аиіот ай отпіа иМі8 СяІ7) ОпП т“гіісига- "'ЧШ'І, иііііа ем, 
ш4е(ігі(ач? Уцій іат йесогит пичт 4аш ,І0"е5ІШ», Ч»ат 
еі тѵюіаіип, иідие ітатіііаіит тС1“п Г ?егѵаге согри8 
гит, г,иат иі у Ій „а ,1хог йеіип ■*„ Рг™,- ® '» Рш<1 е4іат <** Лесо- 

Ьос иШіш,Чц0 геёпит саеІеІГХЗ' ч ?ЬеГѴС‘?911,1еІІ1™ 
ѵеіши ргоріег гсёпит (аоіопті 2) ' 8іт4 епіга #« яе садіг»- 

ІІ8 еі иШЙаЙя, яе/еайе™\іоп“™ пИШ»*™ С0Іі4иЬегпіит ЬопивЮ- 
іііе, г,и гсцппт саеіогшп ѵоІеЬп отіъ г,иар. Ьітевіаа. Ійео еі 
иШе ЧиаегеЬаІ, 5ей Чиой отпіЬич Шйе ТЩ Поп 4110,1 8ІЫ 
Дня ІасіепЙия ееі еііат аЬ Ыя ияіІаІЫеі 0ІЙЬ ?Ш**Ц» “°Ь« еі ёга- 
811111 ргассеЛепЩ. иі сх ЫигЙтГиж!? г С0’"га,'шЬи8 аД "а, Чиае 

Ас ргітит поѵегітия піІиі ьі‘ ІЙШ»гаш КМЬОшп. 
іат ітіШе Чшга поп агаагі’. “‘л”*,1'1* 4иат ЛДВД 3), піЫІ 
Рііаіе аіѣіігог. ІіаЧи ,й ап-атиТ М п "Й ехі1и1е а( ПІ™6 са- 
ехіейшаМопадп оршіоп-тоиТ іі вігаі !*[1и1Ма‘е соттепйетиа 
еі апіті ЪепіётіаІе іиИпатш іи яп рптТ ріагійіше тетіс 
ешт еі ёгаІа еяі отпЦшя ЬптЧаЛйЫй! '"' 1і0ті1пит- Рориіагіб 
Іш- Іштапія вепаЬвд. Еа яі тапаим йЙЙ 4 *ащ Рас!1е Л^Ьа- 
тойегаі.опе ргаесеріі еі айаЬШіаІ ж то.гит ас ГасШіаіе, іит 
раііепіі ^ио^11е зеглюпит ѵіѴ-с л ^еітош8’ ѵегЪогит іюпоге 

ГІІЫІЬеІ,ГтШП РГ°Се(]ІС аЙ сит^и^ ІПСГе" 

Ьи! сріаиіит іГсШіаГ НапЙ ” "кыШа^Г ’ 80,1 ..еият іп -Р8І8 іеёі- 
ѵегЬогитдче оМиегіІ Іит г иі * *“ !"П,0ССГІІ а,1‘ ™регЫа 
іет яоіѵегеі. Іат яі диія сопМНо ияи ',Ва ,ІаЬе^а™ еі роіеяіа 
гет сотргеіюпйаі стаііі т аиі ’яі - ®ІЮ8^гю’ 0рЙС“8 Ропиіа- 

ѵегяа рІеЬе ойегаі, „„„ **’йиЫпт тт/Г?Ш 8ПШП р,° 
1" еши геіішйаі іг иі рориіия ячіГет ^ “ *п4а‘І8 а РІеЬе 

(^иапіав Моу^ея а потііп іпа* ®1и8 е(; §гаііат зіЬі ргаеіегаі 
Вит.иия іп іпьоіепіея ^лійіѴагоѵоІі |Ьз0,'1'*Д сопіитоііаа еі сит 
Ъаі ігеіріеііісг. иі іпйіёпаііопі йіѵітп і8"16" рго І)0РиІ° оЯёге- 
тіі1 еегтопе роеі ішиііае шреПчЫ , п “Ч*™ 8иМигат ‘)- Чиат 
пЬия, ЛеІепіЬаІ огасиіія, іоѵ4ьаі оиег^^Т’ СОП8о1аЬа1иг іи ІаЬо- 
Іочиегеіиг, Ьотіпея Іатеп Ьитііі Р! п Ь*8’ °4 с,ит Се0 соп«1ап1ег 
Ьаі. Мегііо асвіітаіпе еяі "т ѵ і, Й аРРеІ1а*іопе айаг, 801е- 

рпяяепі іпіепйеге °) еі яешйи,гат 1“’ 6‘ ѵи14ит а1а8 "»п 
Р ешя поп і ерт-іат сгейегепі 7 у, 

*) ] Тим. 4. 8. 
") ^Гате. 19. 12- 
) Сіе. йе оЯ. 2. 7 

2 т(?с* с,е ой?- 14. 
в. Исх. 32. П и с.7. 

’) Сторож ^■6ІЙ*Н® = ІМВ«Й, айарісеге, ^г;«иѵ. 

191 

чиіа 8іс віЪі 1:оЫц8 рІеЫв шепіеБ (Зеѵіпхегаі, иі ріия еииі рго тап 
виеіийіпе йііі^егепі, ^иат рго іасіія айіпігагепіиг. 

^пі{1 ошв ітііаіог яапсіия Юаѵій. еіесіия ех отпіЬш ас! ріе 
Ьет ге^епйат, ^иат тШя еі Ыапйиз, Ііигпіііз ерігііи, яейиіиз согйе 
Іасііів аііесіи! Апіе геепит яе рго отліЬия оЙ’егеЪаі; гех сит отпі 
Ъия ае^^1аЬаі зиат тіііііат еі рагііеЬаіиг ІаЬогет, іогііз іп ргаеііо 
таіівиеіия іп ітрегіо, раііепв іп сопѵіііо. Іегге та^ів рготрЬи: 
^иап1 геіегге ііііигіав. Ісіео іат сагиз егаі отш'Ьив, иі іиѵепія ас 
геепит еііат іпѵііиз реіегеіиг, гевіяіепз со^егеіиг, яепех, пе ргае¬ 
ііо іпіеге8§еі, а яиія гоё'агеіиг, ^иос1 таііепі отпев рго ірво регі- 
сіііагі (]иат Шит рго отпіЬив. 

Ііа 8ІЬі ё’гаіів оійсіія рІеЬет оЫіёаѵегаі, ргітит, иі іп сіів- 
согййв рориіі ехиіаге іп ЫеЬгоп таіісі4), ^иат іп Ніегиваіет 
ге^паге; Деіпйе, иі еііат іп Ьовіе рояііат ѵігіиіет Йііщегеі: іивіі- 
ііат еііат Ьія, ^иі агта сопіга яе іиіегапі, ае^^ю ас втя ргаеяіап- 
йат риіагеі; сіепідие іогіІ8§ітцт асіѵегяае рагііз ргориупаіогет 
АЬпег сіисет еі іпГегепіет ргоеііа тігаіия еяі, еі огапіет расі^ 
ёгаііат поп аярегпаіиз, Ьопогаѵіі сопѵіѵіо; іпіегетріит іпяісііів 
йоіиіі еі Йеѵіі, ргозесиіия ехзе^иіаз2) Іюпеяіаѵіі, тогіет иііив, 
сотсіепііае ййет ргаезііііі, ^^и^1п йііо іпіег Ьегейііагіа іига ігапз- 
зсгірзіі 3), та§І8 зоШсііиз, пе іппосепііз тогіет іпиііат геііпдие- 
геі 4), ^иат аио зиат тогіет сіоіегеі. 

.^оп тейіосге іяіий, ргаезегііт іп ге§е, зіс оЬіге Ьитііііаіія 
шипіа, иі соттипет зе ехіііЬегеі еііат іпіітіз, аііепо регіеиіо сі- 
ѣит иоп диаегеге, роіит гесизаге 5), рессашт іаіегі, .^ие ірзит 
рго рориіо ойегге тогіі, иі іп зе Йіѵіпа іпйі^паііо сопѵегіегеіиг. 
сит іегіепіі ап^еіо ойегепз зе йісегеі: Ессе вит, е«о ])ессаѵі еі 
е^о разіог таіит іесі еі ізіе ^гех опій іесіі? Еіаі таітз іи а 
іп те 6). 

Иат с]иій аііа йісатг' диой йоішп тейііапііЬиз 08 8иит поп 
арегіеѣаі еі іаи^иат поп аийіепя пііііиш зегтопет геіегепйит 
риіаЬаі, поп гезропйеЪаі сопѵііііз, сит зіЬі Йего^агеіиг, огаЬаі, 
сит іпаіейісегеіиг, ЪепейісеЪаі, АтЬиІапз іп зітріісііаіе еі зирег- 
Ъогигп іп^ііапз, зесіаіог іттасиіаіогит, диі сіпегет тізсеЬаі аіі- 
тепііз зиія, сит рессаіа ргоргіа Йеріогагеі, еі роіиіп зиит іетре- 
гаЬаі ІІеііЬиз. Мегііо зіс ехреіііив езі аЬ ипіѵегзо рориіо, иі ѵепі- 
гепі ай еит отпев ігіЬиз ІзгаёІ йісепіез: Ессе поз, озва іиа еі 
саго іиа зішіиз; Ьегі еі пийіизіегііиз, сит еззеі 8аи1 еі ге^пагеі 
8ирег пов. іи егаз, уиі ргойисеЪаз еі тйисеѣаз ІзгаёІ. Еі Йіхіі ііѣі 

’) 2 Цар. 2. 2. 
*) ехзедпіаз іігойес]иі = іге ехвеииіаз; здѣсь иросто = версііге. 
3) ^ іг.іДісІіі- См. 2 Дар. 3. 17 сл. 
*) суСгьектъ йііпб, т. с. Соломонъ. 

2 Дар. 23. 13. 
6) 1 Цар. 24- 17. Е”о ьпга рессаѵі, е^о іпідпе е^і; івіі, дпі оѵее ашіі, 

•Чиш ІесегшіС? ѵегіаіиг, оЬеесго, тапш іиа сопіга те. 



1)опгііш8: Ти рачсеб рориішп тешп ’). Еі дш<1 ріига Йе ео Йісаіг 
Йе дио Ьишяпойі 1)еі ргосезвіі вепіепііа, пі йе ео йісегеі: Іпуепі 
І)а\ій ) зесішйит сог теитс 0пІ8 епіт іп капсіііаіе согйіе еі 
Ш8ііІіа 81СМ ічіе аіпілііаѵіі, иі ітріегеі ѵоіипіаіеіп 1)еі, ріоріег 
ііиет еі йеІіпдиепІіЬиз розіегів еіи8 уепіа гіаіа еі ргаегоеаііѵа ечі 
гееегѵаіа ЪегейіЪщ 3)? 

поп Йіііі^ггеі еит, диет ѵійеЪаІ ііа сагшп атісіе, 
*Р«®08>пгрге аписов йііірсі.аі, асдме йііш че а вшз атісів 

агЪіІгагеІпг? Бетдие рагепіев еит іпііів виіч, ЯШ ргаеіегеЪапІ ра- 
гепІіЪив I’ийс ргауіісг іпйщпаіив 8ап], регсиісге ІопаіЬат Яііига 
йавіа уоіші, дша ріигів арий еит уаіеге Паѵігі аіпісіііат іийіса- 
Ьаі, диат уеі рюіаіеіп ѵеі аисіогііаіет раіепіаіп 4). 

Еіеиіт ай іпсепііѵшп сагііаііч соттішів рішітит ргоЯсіІ, чі 
диі8 ѵісет атапІіЪив ^ гсййаі пес тіпив гейатаге 8е ргоЬеІ. диат 
ірве атаіпг ійдие атісШае ййеіів раіеаі ехетріів. <2иій епіт Іат 
роршагс. диат егаііа? ^шй іат іпвііпш паіигае, диат иі, йіііреп- 
Іет шіі^аз? іат іпоШшл аЦие ітргеззшп аЙееііЪш Ьтпапія, 
диаг пі еищ ап.аге іпйисав іп апітит, а дио Іе атагі уеіів? Ме- 
піо варіепк Йісіі: Регйе ресипіат ріоріег ігаігеш еі атісит6). 
Еі аІіЬі Атісит ваіиіаге поп егиЪезсат еі а іа сіе ІІІІив поп те 
аЬесопйат "); відиійет ѵііае еі ІттогЫіІаІіа тейісатепіит іп 
ат со евве Ессіевіазііст нетто Іезіаіиг Т) еі ьипшшт іп сагііаіе 
ргаеьійщт . пето йиЬіІаѵегіІ, сит ароеіоіиз Йісаі: Отпіа м;(:ег( 
отпіа сгейіі, отпіа ерегаі. отта еиаііпсі, сагііаз питдиат сайіі ь). 

Ійео Бауій поп сесійіі, диіа сапщ ііііі отпіЪиз еі йіііт а 
8иЬіесіі8 ) диат Іітегі таіиіі. Тітог епіт Іетрогаііе Іиіатіпіз 
вегѵаі ехсиЬіав, пебсіі Йшіипіііаій сизіойіат 10). Падие иЬі Іітог 
Йесевзегіі, аийасіа оЪгеріІ, диопіат Яйет поп Іітог сооіі вей 
апесіив ехЬІЪеІ. 

Рпта егео ай сотіпепйаііопет повігі е8І сагііая. Вопит е8І 
ег§о, Іевіітоптт ЬаЪеге Йе ріигітогит Йііесііопе 11). Біпс паэсііш- 
пйев, иі соттіііеге 8е Іио айесіиі поп уегеаиіпг еііаіп аііепі, диет 
рІигіЬив сатт айуегіегіпі. 8іші1і1ег еііат рег Яйет ай сагііаіет 

і. 2„Цар- *• 2; Е1 хепепті пчіѵете Ігііічч Ьгаеі ай ЮаѵМ іи НсЪгоп 
ЯЕД “ ‘т™ 01 гаг0, “«■ Чей а Ьегі еі пиЛпйегИш, гшп 
8Гш V08- ега8Теіі“!1™ еі геіЗисепе Івгаёі. Юіх.І апіеш Іотіпиа 
аи Іе. Іч газсеа рорчіпш шещч [агасі еі Іч сгіа йчх шрег Ьгаёі. 

_/ "5я?; 8Й, 21, Ітспі Баѵій ееп'ит тешп. 
я) III Цар. 11. 12. 13. 
4) 1 Цаіз. 20. 30. 
") Прем. Спр. 29. 13. 

аЬ8сопйатРеН" ^Пр‘ 22' 31* ^юіісит 8а1«1аге поп сопйтііаг, а Іасіе ііііид поп те 

7) Прем. Сир. 6. 16. 
®) 1 Кор. 13. 7. 8. Вмѣсто сайіі Ти1§. ехсійіі 

10) =7 иоддапнне. 

пч Нс-^ °Рт 2-7. ЮіаіптіІаБ — йіиІигпа іпсоіитііав. 
) сл. ііс. йе оіГ. 2. 8. 
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регѵ<зіііічг. пі ([п\ пт аиі (ІиоЬін ргаезШегіІ Ёсіеш. Іатппаш Шті 
ш ашшоз иіііѵсгкогиш еі отпіиш асгцііга.1 ^гаііапі. 

Сар. 8. Вію ірііпг Ьаес ай сошшешіаііопет лочігі піигіпшт 
орепшЬіг, саі'ііав еі Ёйея, еі Іегііит Ьос 8І ііаЬеав, диой іп Іе айші- 
гаіюпе йщшіт ріегідіи ехікіітепі еі іиго ІтпогашѴшп рціепі Ч. 

Еі диіа сопчіііогит ивиз тахіте сопсіііаі Ііошіпее. ійсо -') пги- 
(Іопііа еі іивііііа ш иподио(|ие йеяійсгаіиг еі еа 3) екяресіапіиг а 
шпгікші, иі іи дио еа *иІ, ІШ йеіегаіпг (ійев, дной ро.чвіі иіііе ссп- 
яіііииі ас пйеіе (Іечійегаиіі йаге. Опів епіш еі ее сотшіііаі, «пет 
поп рніеі РІ118 аар#й| диат ірзе заріаі, диі днаегіі соп«іііит \е- 
сеяе «I іаііиг, иі |ігаеяяпіш- чіі, а дно сотіііщп реіііиг, диат 
іііе епі, диі |іеІіІ. @иій еіііш соичиіав іюшіпеиі. диет поп агііііге- 
Щ 1>0®с теііів аіідиій ге[ісгіге, Шіаій ір§е іиіеііеріа? 

(іной 8І еит іиѵепогів, дщ ѵіѵаейаі* іпеепіГ. тепіія ѵіиоге 
аідие аисіигііаіе ргаечіеі еі ассеііаі ео, иі ехетріо еі ияі раіл- 
иоі чі, ргаечепііа яоіѵаі рогісиЦ, рговрісіаі ЕИига, йепипііеі ітті- 
иепііа, агцитеп1.пт ехрегііаі, гстейіпт Іегаі іп Іещроге, рагаіиз 
8іІ поп 80ішп ай сопайепйит, чей еііат ай чпііѵопіепйпт: Ьпіс ііа 
№' Ьиюіпг, Ш (Іісаі, дш сопчіііши реііі: Еічі шаіа тіЫ еѵепе- 
гші л*ег Шит, Бііяііпео 4). 

Ниіішпойі і'йііиг ѵіічі чаіиіет почігат еі ехічіітаііопет сот 
тіііітш диі зіі, иі *йрга йіхітич, іичіие еі рпійепч. Еасіі епіт 
шчіта, т паііич чіі іптйів шеіщ; Расіі еііат ргийепііа, т тШа 
мі еггпгів 8и8|іісіо. Ргошрііпч І8МПМ1 поз іпбіо ѵіго диат ргпйеіііі 
сотшиіітііч, иі весітйшп ичшп ѵиіці іоднаг. Сеіегшп чаріепіит 
Лепшікте, іп дио пш ѵігіич с.чі, сопштті ссіегае 5) пес роіеві 
чіш іиеііііа ечче ргийепііа. (^ной еііат іп почігіз е) іпѵепітііч' йісіі 
епіт Ваѵій: Ішй» тізегеіиг сі іепсгаі ■). Цній іепегрі іішіш’. аііЬі 
йісіі: Іисшкіиз ѵіг, диі ішчсгеіиг еі і'ѳпегаі, йічропеі чегтопеч вине 
ш іийісіо ). 

Ірчшп І1ІИЙ іюііііе Заіотопіч іийісіит пошіи варіепііас Йепиіц 
ас іичііііае ечі? Падие вресіетив Ший, *і ііа еві"). Вцае, іпдиіі, 
т йіегез т соичресіи геріч Ваіотопм зіеіегипі сі йіхіі шіа ай еит: 
Аийі те. йопііпе. Е*о еі Ьаес шиііег іп піт ЬаЬіІапІез сиЫсиІо, 
аніе йісщ Іегііит ііагіп ейііо, віприіоз Ыіоч чичсерітич еі егашич 
чпа. ЯгЫіег 1<г) ііиііич йоші пес иі'іа аііа поЬічсиш ІѴшіпа, піві поз 

'1 Сіе. йе оЙ'. 2. У. 
3) Сіе. іЬій. 
ы;. соп.чі1іа. 
Презг. Сип. 22. 31. \ иіі?. іп&ііпеііо. 

*) Сіе. ііе оЙ. 2. 10. 
и - ПІП-І8; рпзумѣетсл Св. Иисаиіс. 

*) ТГеал. 36. 21. Іи&іиг аійепі ніѵ-сгсіиг еі Ііііліеі. 
) ІІга.т. 111. и. Іигшиіиз Іюню іріі ші^огсіиг «і соіііиюйаі, йічюпеі яегіип- 

ію8 *»иоя іп ііиисіо. 
аІ III Цар. 3. 16 и сл. 

,С1) свидѣтель. 
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зоіае; еі іпогі ніііі езі Шіиз еіиз Ііас попе. иі оЪйогтіѵіІ чнрег рнт 
еі ріігѵрхіі тейіа ѵпсщ еі асссріі Ііііііп тент йе зігш теп еі со! 
Іосаѵіі ешп іп ргетіо яио еі Ніііт впит пюгіітт розиіі іп зіпм 
тео. Еі зиггехі тане, пі Іасіагет рагѵиінт, еі іпѵепі тоПииш. 
Еі сопзійегаѵі Шит Йііпсніо еі поп егаі ііііив теиз. Еі гезропйіі 
аііега: Коп, зей Шіиз тепз езі, рпі иѵіі: Шіпв аиіеш (тіз, рні 
тогіипз езі. 

Еі Ііаес егаі сспіеііііо, сит иМрие Шіщм зіЬі ѵіпйісагепі 
зирегзіііет, йеіітсіиш аиіет зішт нерагеиі. Типе гех іиззіі агііеггі 
шасііасгані еі. іпйшіеш йіѵійі ас зіпцпіаз рагіез йагі зіприііз. »1іті- 
(Ііаш ип! еі йітійіат аііегі. Ехсіаіпаі птііег, риае ѵсго егаі айегИі 
регсііа: Ксрнарнат (Іотіпе, іпАнііеш йіѵійаа, йеіиг роііиз іііі еі 
ѵіѵаі еі пои щНегікіаз ешп. Аі іііа гезропйіі аііега: Керне теиз 
нерпе Ітіия зіі [пТапз. йпійііе ешп, Еі віашіі гех, йагі іпі'апіеііі 
еі ппіИвгі. рпае йіхегаі: Коіііе іпіегіісеге ешп, вей ііаіе ешп ІІІі 
шпііргі, (рііа шоіа зипі, іприіі, ѵізсега еіиз іп Шіо зио. 

Парис поп іттегііо аезіііпаіиз езі іпіеііесіпз І)еі іп ео еззе, 
риопіат рпае осснііа зипі. І)ео? Чпій аиіет оссиіііиз іпіегпогши ѵі- 
зеепии Іезіішопіо, іп риае заріепііз іпіеііесіиз ѵеіиі. рпійаш ріеіа- 
Ііз йезеспйіі агЬіІег еі ѵеіиі, рпаіпйат репііаііз аіѵі ѵоссіи егиіі; 
риіа таіетпз раіиіі авесіпв. риі еіірегеі. Шіит отит ѵеі арші 
аііепат ѵіѵеге, риаш іп сопзресіи шаігіз песагі. 

Баріепііае ірііиг йііі, Іаіепіез Йізііпршге сопзсіепііаз, ех оссиі- 
Ііз егиеге ѵегііаіет еі ѵеіиі риайащ піасііаега ііа зрігііиз ріайіо 
]іепе(гіігс поп зоіит иіегі, зрй еііат апіпіае еі тепіів ѵізсега: іизіі- 
Ііае риорие. пі риае зишп пссаѵегаі, аііепит поп тііегеі, зегі ѵѳга 
піаіег гесірегеі зиши. ІІспііріе еііат зегіріига Іюс ргопшіііаѵіі: 
Аийіѵіі, іприіі, опти Ізгаеі Іюс іийісіит. риой ішіісаѵіі, гех, ег 
Іітиегіші а іасіе геріз, ео ірюй іпіеііесіиз Ъеі іп ео езяеі, иі Тасе- 
геі іизііііат ]). Оспірие еі ірзе Ваіотоп ііа ророзсіі. заріепііат иі 
Йагсіиг зіЬі сог ргийсиз апйіге еі іийісаге слип іизііііа 2). 

Сар. 9. Еиріеі іцііиг еііат весипйшн зегіріигат Йіѵіпаіп; риае 
апііриіог езі, заріепііат зіпе іизііііа езяе поп роззе, риіа нЫ ипа 
еагит ѵігіпіиш, Ни иігарие езі. Шпіеіриорие рнат яаріеиіег 
аііа іпіеггораііопе і'гаийиіепіае ассизаііопіз йергеііепйіі тетіасіит, 
га саіиттаіогит зіііі гезропзіо пои сспѵрпігеі? Ргийепііае ідііиг 
йііі. ѵосіз зпае Ісзіітопіп гесз ргойсге; іілзііііае рпорпс, посеіііря 
зирріісіо (Іаге, іппосепіет зпМнсоге. 

Езі ег^с іпйіѵійниш заріепііае аірие іизііііас сопіиЪегпйии. 
Бей ѵпіці >ізіі4) йіѵійііиг ипа риаейат іогта ѵігіиішп. иі іетре- 

9 III Цар. 28. Ашііѵіі І1а(]ие ОШНІ8 Іагаёі ііиіісінш ршні іщІісашД гех 
еі Іішиегшіі геііепі ѵійенІеБ ааріеиііат Иеі еззе Іи ео асі іасіешітп ітііетт. 

я) III Цар. 3. 9. 
3) Дан. 13. 44 с.т. 
4) Сіе. гк* ШТ. 2. 10. 
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гаиііа зіі іи йезріеіепйіз ѵоІпртаІіЬпч. Тогіііпйо .зресіеіпг іп ІаЬогі- 
1)11.3 еі рргіеиііз, ргіиіеиі іа іп йеіесіи Ьопогпщ, 'всіепя сотшойа еі 
айѵогза йівііпрнегс. іизііііа, еріае зіі Ітпа сизіоз іигіз аііепі еі іп- 

Дех ргоргіеіаііз. зишп сиірие сопзегѵапз. Кіі ещо ппЫ« сошшипіз 
орштшз цгаііа риайгірагіііа Ііаес Тасіа йіѵізіо, пі аЬ іііа бііЫіЙ 
Шч|шіаІіопе рЫ1очо|»Ысае яаріепйае. ({пае ІіташІае ѵегіГііШ саняа 
риазі ех айуіо ірюйат епіііиг. гсіпіііепіея рейеш. Тогепзет изит 
ас рориіагещ бризііш зеріштиг. Пас ірііііг йіѵізіопе зегѵаіа, геѵег 
Іашпг ай ргоровііищ 

Сар. 10. Ггшіеиііззішо сиірие саиваш позігат соттіііітич еі 
иЬ ео сппзШит ргртрііия риаш а ееіегіз розсіпиіз. Ргаечіаі Іашеи 
Іійеіе інзіі ) сопзіііппі ѵігі еі. варіепііячіті іпрепіо Тгериспіег ргае- 
ропйегаі. I ііііа епіт ѵніпега атіа рнат аііопіт озсиіа 2). Пеіпйе 
р;.т ііяіі іийісіит езі. яарігпіів аиіет агвшпепішіг іп іііо сспзига 
йізсеріаіюпіз. іп Іюс саііійііаз ітепііоніз. 

Уиой бі пігшпрпе соппесіаБ, аііі тарпа соиаіііогшп ваіпіігі- 
іаз. риае аіі ппіѵегзіз зресіаіиг айтігаііопе заріепііае еі агпоге 
іизііііае, га отпез риаегапі аийіге за|)іеіПіаіп еіиз ѵігі, іпрію иігіііб- 

рпе \ ігуп.із сориіа зіі: зіеиі риаегеііапі ошпез герое Іеггае ѵиіеге 
іасіет Заіоіпопц еі, анйіге заріепііат еіпз, ііа иі еі 8а1іа геоіпа 
ѵетгеі ай ешп еі Іепіагеі ешп іп риаезНошЬив. Еі ѵепіі еі отпіа 
Іосиіа ові, риае ІіаІіеЪаі іп сопіе бпо, еі аийіѵіі ошпеш заріетіат 
>аІошопІ8 пег, иіііпп ѵегЬппі ргаеіегіѵіі еат 3). 

(Знае Біі ізіа. рнат піЬіІ ргаеіегеаі пес, 8ІІ аііриій ірюй еі 
поп аипнпііаі егіі ѵсгпб 8а1отпп. сорпозсе. о Ьошо. ех Іііз, риае 
аийіз Іорнегаепі: Л епіз езі, іприіі, зеппо, риет аийііі іп Іегга 
теа йе зегтопіітз Ініз еі йе рпійецііа Іііа, еі поп сгейійі Іііз. ппі 
йісепапі тіііі. йопес ѵспі еі ѵійегипі оспіі теі: еі пипс поп 
езі пес йіпіійіа рнійет рагз зесппйшн еа. риае аппнпііаііапі тіііі. 
АррсзгазН Ьопа зирег отпіа, риае аийіѵі іп Іегга теа. Беаіае пт- 
Ііегез Іпае еі Ьеаіі рпегі Іііі, риі айзізтпі ІіЬі, риі аийіипі отпет 
]ігий»пІіат Іиат *). ІнІеПе^е сопѵіѵіит ѵегі 8а1отопІ8 еі риае 
арропипіиг 111 со сопѵіѵіо, іпіе11е§е заріепіег еі сопзійега. іп рщі 
Іоі га еппртецаііо паііошіт апйіпгіі Іатат заріепііае ѵегае аірие 
шзііііае еі рпіітч еиш ѵійегіі опйіз. сопІешрІапІіЬиз иіірпе еа. риае 
ч°п ѵійепіиг, і^иопіаш риае ѵійеиіиг. Іепі]юга1іа зипі, риае аиіет 
поп і іііепіиг, аеіегпа 51. 

') Сіе. ,1е ой". 2. и. 
“I Црнтч. 27. С. Ііііііа —таиів пШіа, иііііот. 
■) Ш Цар. 10. 2. 3. 

..Пар. 10. о ел. Л егиз езі зегти риет лигііѵі іи Іегга шея зирег аег- 
^ °1 шрег^артнПа Ьа еі нщ, тфЫиіі пяггапИЬш тіЬі ііипее ігаа 

. "С'1'15 еі ргоЬаѵі риосі теіііа рагз тіііі пииітіа ион йіегіі: шаіог 
Й «реп» йіа цшніі гатог Йеш аиЛіѵі. Неаіі ѵігі іиі, Ьеаіі вегѵі 1т, 

с]иі 8іані смят Іе Бсшрсг сі ансіііті еаріепііахп іішиі 
*) 2 Кор. 4. 18. 

і:;* 
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зипі Ьеаіае шпіісѵез пізі Шае, <1е чиііліз йісііиг, гцііа 
тиііио ѵегЬиш Ееі аийіипі еі рагіппі*). Еі аІіЬі: ^иісит^ие спіт 
тегЪпга Осі іесыіТ, іряе теиз Ггаіег сі з«чч*г сі шаіег езі 2). (^иі 
еііат риеѵі іиі Ъеиіі, сц.іі айзізіипі, пізі Раиіиз, чиі йісеЪаі: ІТзчие 
іи Ііішс (Иет яіо ргоіезіапз тіиогі ас шаіогі8)? Зітеті, сщі ехзрес- 
Іаѣаі іи ісшріо, иі ѵійегсі соизоіаііоиет Гзгаёі'“)? кНкпиойо еніт 
йігаіШ розсегеі, пізі с]ша айяіяіепя Ікипіио йіясейепйі ІіаЬеге іаеиі- 
кііеш ішіі роісгаі, пізі ѵоіиніаіеш Потіііі айеріиз еязеі? Ехетріі 
саиза ргорозііиз езі іюЬія Закппоп, а ^ио сегіаііш. иі аийігеіиг 
сіиз заріспііа. рояіиІаЪяіиг. 

Іояеріі і|ппцие нее іп гагсеге іегіаіпз егаі, чшпшиия йе геЫія 
іисегіія сонзиіегеіиг 5). Сиіиз сопзіішт Ас^ѵріо ипіѵсгяае ргоіиіі, 
пі поп яеіііігсі керіеіп ашіопіт зіегііііаіст аІіі»8^ис рорикіз тізе- 
гас йітія Іеѵагеі ісіииіо. 

1>гті0І ех сарііѵіз іс«а1іит сопзиііогит агЫіег іаеінз, соизі- 
іііз зиіз етепйаѵіі ргаезеіШа, аішиіШаѵіі іиіша6). Ех Іііз епіш, 
(]ііае й еіціеиісг ініегргеіаіііз овіетіегаі ѵегі зс еззе пішииіііші 7), 
Мея еі іп отпіЬиз йеіегекаіиг. 

Сар. 11. 8е<1 еііат іегііиз Іо сиз сіе Іііз, сріі айтігаііопс й%ш 
аезіітагепіиѵ8). Іозеріі, 8а1отопі.з сі Юапісііз ехетріо Йесигзиз 
ѵійсіиг. Хат чиій сіе Моузе Іоцпаг, сиіиз отпіз Гзгаёі чпоіійіе 
ссіізШа ргаеяіоІаЬаіиг 9). сиіиз ѵііа Мет яосіаЬаі ргийепііас айші- 
гаИопешгще еіиз аіи>еЬаі? (,>иіз зе поп соттіііегеі сопзіііо Моѵзі, 
сиі яешоѵея, яі уиа зирга зиит ініеііесішп еі ѵігіиіет еззе агЪііга- 
геніи г, йііийісаіійа зегѵаЪанІ. 

(^иіз Шпіеііз сппзіііит гсіиё'есеі, йе чио Ііеиз ірзе йіхіі: (скш 
Ііаіііеіе заріепііог 10)? Аиі чиопюйс Іютіпез йе еогшп йиЬіІаге тсп- 
Ііішз роззепі, срііЬич І)еиз Іаиіат соиіегеЬаі ^гаііат? Моѵзі соп- 
віііо Ьеііа сопйсіеЬаіііиг, Моузі шегііік йе саек» аі'ЙпеЬаі аіітоніа, 
роінз с реіга. 

к!,ітт рипіз 1)аіііе1із анішиз, иі тиіеегеі ЬагЬагоя тогез, тііі- 
ііаѵеі кчшез11)? (^иае іп іііо іешрсгаиііи? (^іишіа аніті еі согрогіз 
сопііиепііа? Хее іштегііо тігакіііз 1'асіпз отпіЪпа. чиапйо—сцаи! 
ѵскетеиіет айтігаиіиг Іттіиея—ге.цаШтз Іи Низ атісііііз, аигит 
поп гриитекаі нес йеіпііті зіЪі Іпитгеш ріипз іасіекмі чпиш Мет. 

') Лѵк. и. 27. 
2) Мачо. іи. 50. е'иіеиикіис еніт Іесегіі иЛііііІнІеш і’аігія шеі іціі іи саиііь 

іъі, іряе шеі№ ігаіег еі ъогог еі шаіег е^І. 
я) Діяи. И(5. ИИ. І^заие іп Іюйіепшш <1іет 8Іо, Іейіііісапв тіиогі аіпие таіогі. 
«) Лук. 2. 25 
НІ Рыт. 41. 9 ел. 

Дал. 2. 
7) = шшіішп. 
к» Сіе. (іо оіГ. И. Іо. 
”) Цех. іа. Іо сл. 

" ) Іеаеі;. 2а. а. Ееес зарісиіісіг е& іи Наиіеіе. 
’Ч Дин. 14. ЗУ. 

(ѵ)іііп еііат репсіііагі таіекаі )по Іо^о Ппщіиі. чиат рго цгаііа 
ІІОІПІ11І8 ІПЙРСІІ. 

Хат йе зансіі Іпзсрір еріет ]»аепе ргаеіегіогат, сазіітопіа 
еі іпзііііа чпій сіісат, чиагнт аііега іІІссоЬгач Ііегііез гезриіі, гейі- 
Іаѵіі ргаетіа. аііега нюгіеііі сопіепірзіг., тег,ши гернііг, сагсегет 
ргаеоріаѵііѴ фііз Ііішс ргіѵаіае саикае ай сопзиіешкпп нЬшеит пол 
інйісагеі, сиіиз іёгах апітиз еі іпспз ІгѵШіз Іотрогіз зіегііііаіет 
({ш»йаш сппзШопип еі сотйіч иЪеге Іесшніаѵіі 1)У 

Сар. 12. Айѵсгіішиз іцііиг. чш»й іп аочшгепйіз птчіШз рін- 
гітпт айіші"‘а1 ѵііае ргоЪіІаз, ѵігіиіит ргаего^аііѵа. кепеѵоіепііае 
изиз, кіеііііаііз угаііа. і^иіз спіт іп ееію ктіет гечиігаі? (^иіз е 
ІнгЪійа агріа роіит рсіаі? Иауие икі Інхигіа езі, иЫ ініетрегапііа, 
пЪі ѵіііогпт сопіпзіо, (|іііз інйс зіЪі аіічпій Ііаигіспйшп ехізІітеіѴ 
Цпіз поп йеяріеіаі топіт соііиѵіопет? С^иіз иШет саизае аііепае 
ііійіссі, чист ѵігіеі іпиіііет л Пае зиас? (и>иіч ііегит ІтргиЬиш. 
таіеѵоіит, соііішпеііозит поп 1и»1а1 еі ай посепйпт рагаішп? (^піз 
поп сит опии зіийіо йссііпеі2)? 

І^иіз ѵего чиатѵіз іпзігисіит ай сппзіНі орст, (ШксіИ Іатеи 
асссззи, аткіаі? іп 4110 зіі іііий, Іатцинш зі 41”^ ачиае Іопіет 
ргаесіийаі. С^тй спіт ргойезі Ііакеге заріепііат, зі сопзіііит пе^е^ 
8і сопзиіепйі іпіегсіийая соріпт, сктзізіі ктіет, пі псе аііія іпйшіі 
нее ІіЬі ргозіі. 

Риіскгс аиісіп еі йс Шо еппѵепіі, гри Ііакепз ])гийеп1іат 
спттасиіаі еат ѵіііогпт зопНЬпз, е(» чиой ачііас ехііит соп- 
Іатіпеі. Ееі^епсгез апітоз ѵііа аг^иіі 3). (ѵкютос1о епіт еит 
роіез ішіісаге сопзіііо зирегіогет, чиет ѵійсаз ініегіогет то- 
гіІтз? 8ирга те йекеі сяяс, сиі те епттіііеге раго. Ап ѵеге 
кіопешп еит риІаЬо, чиі тікі йеі еопчііішп, цпой поп йеі зіЪі 
еі тікі ешп ѵасаге стсйат. (ріі зіЬі пои ѵассі, сиіиз аиітшп 
ѵоіпріаіез оесирепі, ІіЬійп йеѵіпсаі, аѵагіііа зиЬіиоеІ, сирійііаз 
реПигЬеІ, чиаііаі теіиз? (^иотойо кіе сппкіііі Іосия, иЫ пиПиз 
Чіііеіі? 

Айтігапйиз тікі еі зияріеіеіійиз сопзіііагіиз, чист ргоріііия 
Еотіпиз раігіЬиз йейіі, иЙ’епзиз аЪзіиІіі 4). Ниіия ітііаіог йеЪеаі 
еззе, чиі роіезі сопзіііит йаге еі аііепат а ѵііііз сизіойіге ргіійеп- 
ііат, (ріопіат пііііі іпчиіпаііші іп Шат іпсиггіі. 

Сар. 13. (^иіз іі*ііпг іатчиат ѵиііп зресіст ргиеіегаі риіекгі- 
іийіпія сі Ъсііиіпіз рояІегіогіЬиз ас іегіпіз іп^ійкиз Іоппас зирегіо- 
гі8 Йсітпезіеі ^гаііат? сит іат айтігаЬіІіз сі ргаескіга іогта ѵіг¬ 
іиіит зіі сі зресіаііісг риіекгііийо заріепііае, зісиі зегіея зстіріпгае 
іпйісаі. Еяі епіт касс зресіозіпг яоіе еі яіі])сѵ отпет зіеііагит 

М Г»ыт. 39 к 41. 
-) Сіе. ііе оіГ. 2. 10. 
я) ел. Тег#. Леи. 4. 13. Бе#егіеге8 апітоя Итог аг#піі. 
Намекъ на Не. 3. 3. 



(ШрпкШішШ Іші еиицгапйн іпѵеиііиг ргі«г. І.шч'ш еіипіш Ішис 
я>8СІрИ пох, ацнепііпш шкот поп ѵіпсіг таШіа *). 

Ьіхітш гіе еіпз риісѣііішііпе еі «тфіигар Ісзіітоиіо сотрго- 
Ьа*іши*; яирмкі, иг. Лійммн* «сгіріигае тсіогііаіеа), пиіітп еі 
смітііегпіпш еит ѵіШи еззе, чеіі ішІітіДпат сит еыегія ѵігіиііішз 
г(‘піііпсі іпііеик сиіп» Іфігііпз езі Дізегіиз, зіпс іпчіинптепіи, есгіиз 
заш-тз, атаік Ітішт, гріі шіііі ѵеіеі Ьснсйіссго, Ьешщшз, зкаЪШіц 
зесшчь, опшеш ІшЬеш) ѵіпійоіи, і.тпіа ргозрісіспз. Еі" шГг» *): 8о- 
Ьгісіаісш Лосеі еі іизіШат еі ѵіПіИот. 

Сар Оишіа ійііш1 орсіаіиг ргшіеііііа сит тшііЪііз Ьоиіз 
ііаЪеІ сопкогіііті. Хат 4) дношшіп рпісзі иіііс еоикЦіит ііаге, нікі 
Ьніюаі іоаЦііаіп. иг, іпДтіі сиіізіппііат, тоПеіп поп І'огтіДсІ, ’шііім 
іетігс, пиШ) геѵпегіііг теіч, шіііа. аДпЫюпе а ѵего сМсіІспДтп 
риіеі, схііііип . гоі'иріаі; ([паи Йоѵогіі заріепіі раігіат тшкіит 
оззе; еуезіагсш пті іігііеаі. гріие иііііі Дееззе заріепіі зсіаі, с.ііі іеіііз 
пншДиз Діѵііішипі ей? ЧдііЛ опіт ргаесеізіиз ІІІо ѵігн, циі адов 
Шиѵсп пекеій, еппіешріпш ЬаЬсаІ реатіатт сі ѵеіиі ех агс.с 
діииіат Дезріеіаі Ііотіпит ойрйЦШе*? Цта! <ріі Гсссгіі. Ішпс 1т- 
тіиек к[і]іга Іттішті ся*е агЬіІгапІиг: дні* скі, шціііі, ійс еі Іаи- 
ДаЫтщ еит? І’есіі спіш шігаЬіІіа іи ѵііа «іа ‘). диоттіи еиіш 
поп аДіпіѵапДиз, ([іи, Діѵіііаз крегпіі, (ртк ріегщие каіиіі ргоргіас 
ргаеЫеппД? 

Юессі ій'ііиг отпек сепкига іпіірііііаііз, соііііііеііііае апг.іогі- 
Іак, еі тахішс еит, (рі і Ьоіюге ргаекіеі, не ргаеетіиеіііет ѵіпип 
іЬекапгі роккіеіеапі каі еі ресішііз кегѵіаі, 41ц ргаесяі ІіЬегік. ШиД 
шарік Десеі, иі кіірга Иіекаитт #іі опіто еі іпіга атіеит оЬкс- 
чиіо- НипгіШі* еніш огаііаш аицеі. Наес ріепа ІаиДік еі Діцпн ргі- 
тапо ѵіго, пои соштппеш сит Тртііз пероШІопІліз еі Сакніійі* 
оіегсаІогіЬиз ІіаЬеге Іигрік Ішті сиріДіііет пес шине Ьоппт Іосаге 
іи рссипіа еі Іачп^папі тсгсепигіо пишет іріоііДіапок іштегаге 
Чиаезіиз, саісиіаіі сптрепДіа. 

Са|. I о. диоД кі аЬ !іи зоЪгіши регсге апіпіиш ІаиДаЬіІс ей, 
диато ІІЫ рі'аезіапііизе), кі ДіІосЦоист тиііігшіінік ІіЬегаІІІаІе 
асчрптз 1104110 кіірегііпа сігса ітііЛрІипоь 1104110 гекігіеіа сігса ішіі- 
нсиіек? 

Ріигіта аиіет репега ') ІіЬсгаІііаІік кит. поп коішп іріоіі- 
Дщмо КП111]ІІ11 ейеиІіЬда, до ѵііпиі кикііпеѵе кішт роккіпі. Дікропеге 

,.2„ІІІіеМ- Л * ‘-((імі ііаео кріетціііііог коіе еі кіірсг омшеш (Іікрозіііо- 

тепКвг і"івг ші иііш ьи“ит««. «р» 
*) Прсм. 7. 22. 2У>. 
3) ІГрем. й. 7. 
■*) Сіе. ііе оЯ. 2. 11. 
’) Прем. Сир. 31. У. 
В1 Сіе. (Іо оЯ. 2. 9. 15. 
7) Сіе. <1с оЯ. 2. 18. 
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ас (Иярешагг аіііікшіат, лопни еііат Ііія. циі риЫісе оуего ѵего- 
ппніаніиг, остнііеѵе ас «пЬѵепІго, цшііепик соттітій ер:сшіпші 
аіткіиш поп охЪаиѵіаІпг. 1>с со еиіт Іофіог, цпі ргасеяі аііепі 
тііпегі, иі кі «іі'Ясіит «ісегсЬіія .йога! аиі іііяроіыііогі;?, «1 <1е Ьія 
кціі^ст ері^иоро пес гергіпіаі, чі «}иет ро^Ишп іп песечяііаіо аіі- 
уіш сп^поѵегіі апі (Ісіесіиш оріЪин ші іпоріае песск«і1а1;ет ге<1ас- 
ііті, тахіте кі поп оЙіівіопе іиіоіекееііііпе <ей <1ігсрііопе аііепіпк 
еі атікклте раігіпптіі іи еат госісіегіі іпіигіат, иі китріит ехег> 
сего (Ііигтші тт уисаі. 

Витта сііат НЪегаПіак, саріок ге«1ітеге, егірсге ех Ітяіінт 
тапіЪш!, киЫгаІіеге посі Іюшіиея еі тахіте І'етіши Іигріішііпі, 
гейііеге рагепііЬик ІіЬеічж, ]тгете8 ІіЬсі'і^, сіѵея раігіае геяіііисге. 
Хоіа яти Ііасс иітіч Шугіеі ѵаяШаіе еі Тіігасіао '). С^іишП иЪіг|ие 
ѵепаіей огапт тою сарііл'і огЬе, циоя кі гоѵосеч. іініия ргоѵішіае 
пишегпш схріеге поп роккіпі8)! Гпегиш ташеп, г^иі еі 9110ч ессіс- 
кіае геЛстепіпі, іп кегѵііиіет гиѵосаге ѵсііепг. ірка цгаѵіогск сар- 
ііѵііаіе, 911 і іпѵніегепі аііепат тікегіепічііат. Ірчі кі іи сарііѵііа- 
Іет ѵеиіккепі, еепігопі ІіЪегі. кі ѵеікіііі йііккепі. яеѵѵііиіів шіпі- 
кгегітп поп гесикагепі: сі лтоІипІ аііеітт ІіЪегІаіет ісвсіпсіеге, 911І 
кпат кегѵііиіет нон рпккспі гейсіжісге, пікі Гогіс ргоііит гесіреге 
етріегі ріаеегеі 3); іп 9110 Іатеп поп гсксішіііиг вегѵіиік, кеіі ге- 
(Іітіиіг. 

Ргассіриа екі іё’іінѵ ІіЪегаІіІак, геііітеге сарііѵок 4) еі тахіте 
пЬ Ьпкіе ЪагЬаго, 9111 ііііііі йеіеіаі Іштапііаіік «иі тікегісогсііат, 
пікі г|іюс1 аѵагіііа гексгѵаѵегіі асі гегіетрііонеіп; аек аііситп киЬіге, 
кі сІеЬіІог коіѵенсіо поп чіі аЦие агсіеіиг асі яоіиііпіісіп, 9иае кіі 
іиге сІеЬіІа еі іпоріа сіекіііиіа; ениігіге рагѵиіок, рпріііок Іиегі. 

Вппі еііаш, 910 ѵіг§іпек огЬаіак рагенШнік міешіае рисіісіііае 
уѵаііа соппиЪіо Іосепі нес коіщи кіікііо, кесі еііаш китріп аЛіиѵеиІ. 
Екі еііаш уеиіік іііші ИЬегаІііаІік, 91101! арокіоіия сіосеі: ІІІ кі диік 
іісіеіік ІтЬеІ ѵіііпак, киЬтіпікІгеі іііік, т еашш аіітоиіів ессіскіа 
поп «гаѵсіпг, иі Ііія еріае л7еге ѵісіиае кіші киіЯсіаІ 5). 

Шііік і^ііиг ЬиіиктосН 1іЪсга1іІа.ч, кесі тт сотшшпк отиіЬпк. 
Вши ешт рІсгісріс сііат ѵігі Ьопі, 9ііі Ісшіек кииі сепмц сопіепіі 
(іиігіепі ехіігио асі киі цчцщ, зесі поп ісіопсі асі киЬкіЛіит Іеѵашіае 
раирегіаіік аііопас; Іатеп кирреііі аііші Ьеиейсспііае доив, дио 

’) Ил.шрпкъ ПНугіснш). мѣстиоспт па Б. побережьѣ Адріатическаго моря. 
Когда было опустошеніе Птлирика и Ѳракіи, па которое намекаете л здѣсь, ска¬ 
зать съ точностью нельзя. Можетъ быть здѣсь разузіѣется нашествіе варваровъ 
на эти провинціи, случившееся послѣ смерти Валепта. 

н) т. е. поп шине рго\ іпеіае, бсіі ріпгішп, пипшгшп ехріеге робзіпс. 
3) ешріог есть тотъ, кто купилъ раба оть полонившихі. его варваровъ п 

отъ кого въ свою очередь покупаетъ его церковь, для того, чтобы йотомъ от¬ 
пустить ва волю. 

4) Сіе. ііе оЯ. 2. 1(і. 
') 1 Тим. П. 16. 8і цніз 1і(Іс1І8 ЪаЬеаІ ѵігі па 5, виЬгаіпізІгеІ Шіь, еі поп йга_ 

леіиг «тсіезіа, пС ІІ8 циае ѵеге ліііпас* зипі гиШсіаС. 



ліѵугс рочніщ, іиіогшгртп е\,* , ■ , , 

г/іше яиіяійіо геі айіпѵаі ігі Пя, ‘Іф н 1 ши, 
ппп еоііаііопе тррцйііт' тнііг &*11 Р*®1Ші,сі а4*®га: Ч'іае оре- 
сІагіАг. ' 'I ти1*0 ЬчпмЛвІ ерІсікШімг илі^ло 

лерпіеіл, чпат я’ г^спи^Лш,,™^.'- *Гті® ѴІ^ГІСІІШ8 гесеріі 
*"* ІозврЬ соішіііо ргоѵіЛеи'йм і н-і* ”вет ?Ьга"пст аалс- 
Рссшііа епіт тііда цтіічіія ім Г(і' ч"лтс'0ІІЙІІІ8ЯрІ ресшііашс 

Шіш Аедур»! рог чийцпоіпіпп. .0,™“”’ І’ГЛ,|,ІСІСПІЙ 

Наос паи *3Й,П:; КМ11Иа ехІ1а,,гігі .«гіішІ 
8ІІ4ий ЬетійіііШсш’, т над 22 2^* Я*Ч"е ^в- 
айіиѵга еі яасрс ЙЫ Лот, ,і ... а,с’”1 лп1иепз, ео рансіогея 
т аиіст орші,, ие аіГт* Р»*"**- Сои- 
Йаііііог таим, еі іи *нпщ іопіет '■ ” 'ч'Т ®Йиі,(1|4ш', со гаііт- 

іаа |ігш!і і.Ііа,- еі чш ,,іІІГІЬп* Йихспч'р " ®Г®Ш « гНІшЧ І,Ьс1'- 
гвтвиоі. йиищлияет, еи йі шипе, чпой 

Нас іЙі?1кг.чйГ8(Й„\,аеЬе^ С85е «І’огаИЭД» т«йміі, но 

поп рго (аеіапйа чей рго іияв*й *йЙ»Г*’ ”“??те «юеиЬНЬпв, Ш 
аѵійііая реііііоиі* Ѵепішіі Ѵііш- Ш1Всм ^и8Ч°а>п епіт тан>г 
ван® ЬЪепіГеІ ѵоІиГ ~ 1ПпШт ™ ™- 
вишріит: пес ехірио «тіепй ЬтаСп аьші е РаиРегит. еппапіге гг г^тйггі агі Яр алг 

«лаг 
«лада?» алап «- 
ЧЧО ргпрепятя іішіиіиг. АЬ есе/ечіа Ц^11410. Регяопае, 
<1п8, 8І <1сзй еіч аіепгіі ггтЬ яитрііт ітрагііеп- 

*е«М«^ даншГ е8І-Х о1"в Чи; т0(]ит 8е™‘. «ѵагшпиШ, 
апйіепйі.ч ргесашінт тпеіііпз яой', г° * аі!ге8 Ргае1,еге йеЬетпа 
яіІаІіЪлз. Ріиз сіатаі прсі-ійі,-'; 4 ?4“т ?сл1°8 ««ВД.йегайМ» пссея- 

гі* Не,,по ѵого“ро1ем М пЛ “Т ѵ.“ Р“Р*- 
Іач госііегапіілт чей т п ч г п ■ х1,’№*а1 атІ*Іі«к ішротші- 
еяі іііе, пш іс поп ѵійрі ™ ^*Г ™РІ1,)епШе Іосік *ІІ. Ѵійепйп.ч 

е«ат Лим* ін сагсе.е ос^17тГі1е\Гі ПІГ 
Ю.п і«т регмтм, а„, аи™ ?шп роя" вевЙ*и,,,,ш 

*) Сіе*, йе оЙІ 2. 15. 
Э і;іс- <1е сЖ і>. 15. 00. 
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(Ат ріия *е 00оШ ѵісіеій рорпіи-. „іітіч Йі1і..еі к..,„ 
.,ие яасегйоісч, ч„0 ріп* оопшіегнвд, ріия аіттіа^о" пион ,™ ’ Г 
стпрпс Ьотіт орогагіпт ѵіЙМ, іряі сопРеП, гртй' іііо ”Г пГйп 
йіярспвеі. аекипк гцтй ай рапрегтп яиа рогѵепіар тіяогіеогйн- 
исто ошт тпИ шяі ]іаіі)іегі рп.ймге яііат соііаіігаіет \ат я! 
<1 нот ані іттойскашп. аЩ, піті» іепасст йіірмшінгст' ѵійогіі 
г'(л. ,т,1ие йоярююр, I ат зирегйиі» ггпраііопіі.ця йівіреі аііепі 
П кіия ІаЬопя аиі гсгоініаі, яассиіія. 8існі ікт„ гааа118 ІіЬегаІіІая 
Реітнйня ой, ц:, еііат саісаг рігп.тпио аЙЫЬснЙ.т, ѵійсіш- тпйня 
йен } ,,1 гр.,,,1 ЬшеІЬсія. Ій рпоіійіе йоте ро*ія, не міЬЯаЬя 

оногаіііг :^0С] ■ІІ1^1,І8сгі8. Р<Г,,ЯІ,,11І; саІ( аг ргоріегеа, ^иіа шеііич 
',ЭД1 ,п Ра,|Реп8 0,ІЯ% чиат іп Йіѵііів яасспіо. Саѵе пр г|::;г ы,,(еш * — I —8 

и с1‘?паге І«*М» *о»ая 2) Аееурй орея еі. ейшійоге Леяаи- 

ѵенйр?1**' 1Ю "і'1 и‘Иад' СІС а1іспо «ві*И8 ѵійегі. таіціі Ггитепіа 
йрОня’р/'Г”1 гемИ»»«Ь.Ч ч„іа Й р„„сія Йопаяяеі, рінгітія 

ЙРіі ,і„г,.р.,а“/1№Га11Іа'Рга Н^Т“. 41,0 аЬ'шйагс, еЧпіЬш. Раіе- 
асг ні !нй , „ 106 *"Ьвйішп Р птеніагіит, не отаій 

яип^ ЙсЯ8 ' геІІШ1,,вГе,“- ЧП0Піал1’ ««ей» пШиг, 

1 Р,'і™,ті чтпіпт соасргѵаѵіі ресиніай. Леіпйс тяіпі- 
п еніа ссіега, ай ромгвтпт іша Гстапт/ гері асгрияіѵ^Г о , 
т отлез ехпегеі зло, зей ййсігеі; рнЫіп.ш ІгГітІтп со 
Чно яна йй* Ы.Р.ГР рпззепй Олой' йа Ш рпШт, от“!і 

І^плІ-.тІГІГ’ "*1ю" .ѵешК««'пвю 8111 іпгіз яр,1 гегіетряоімп 
. “® Р11і*1ге.4- Р.ешрие йіхепіпі: БапаМі поя, Іпѵміітнз стаИат 
іп сопяресіи Лотіпі пояігі •). Хат М йс ргоргіѳ аіе .шГатіяегам 

" а° тШ“е "«Ьі.ре^лмл.аочтв 

сап1пй1У'йо^,ГКПГг)’ Т‘ ІЮП 'аГ^аЙ6 я,Регі1иас іеінрогаІЕіп 
(1-Гр віоііані, ЯСЙ регреііит епттойііаіет сопяІіішЧ ртоѵійеп- 
ае. Реші. ешц „4 ІпЪм.ія рориіі яе і,іѵагоп{ яиія пес іп Іетпогс 

несеяяііаіія аііепа кнЪяійіа йезійегагспі. Мсііі* епіт ііііі гопіеіте 

пП,ыіоп-гй!Г; Г? ‘°‘шп ,1е іте атіМсге- «»іі 
Ш. г»1 4 т! ■ І!11'"' е4 111 Іи'Ч'ійеийо ]«гярісасіог еі іп ігіЬиЮ 
1іс.Іи1іГ‘ ШЧ”е ШШЧіт,П |ЮС‘га Аев-рі!» ІшіиятоЙІ Сёт 

') Сіе. «Іо оШс. 2. 15. 54. 
я) = опте?. 
’) Пит. 41. 

*) Кит. 47. 14 н сз. 
пояіег. ‘ Г’НТ' Лі' ЯИ п08,г» і" «шли Іиа рбі; геБрісіаІ щ» 1.пиши ііишішіі 

РрЛ*еі;ііат сотііюііііпіет- 
} 1,іг. «1е оШс. 2. '26. 83. 



^паш ргаесіаге гиііеіп соІІР'пт тпГлѵоі т> ■ 
геуаіія ілісгргея яопіпіі ѵсгііаІ-пГ ехлпжіі' ч Г"П"Ю’ ч"ат а,^и(с 
Ьп, Г,Ш >). 8ор*ет іиѵепсае 1Т “ "*'* ргіт™ 
-4 ріпкиет согроге, е* „а я ТГ с1а№гае 
ѵімііае ѵіні сМогтех ас іеішіае соггпг/й Яі ™1Ш| л1‘« ЧибЧие 
ДеЬаш сіе Нишіие еі іихіГе “іі, і пГ . / ,1Ь І,пты«в ■**»- 
е( ѵіяае киш Щ ѵігиіае іелле» чгш.р фа.?іт !пт ) Ра8<е1тщнг: 
І.гаеяІаЬат еі Іогта “„пн ехі1ек йеѵ№аге Ша*. сріае 

Ют ярісае еМаТсс ЫаП'ГГ Ма,П<і,'Іі: ’ЮС 
ясрТ*т чрісае ехііеч сі ѵепіп сп.т'.. ♦.1 1611,1 <'и| кеЬйгап сі ррй еаз 
шоіісііапіііг; еі ѵіяпт ао пиосі Іаеічвіі?'',“**.* 40 «“Ьііссге •) 
сае еі ісішоя (ІеѵогаѵсгиіМ. * иЬеіея врігаа яіегііеа ярі- 

<ае ^ ? ЧПОд ■*« і»ѵои. 

сх іеіи сі і'гисіи ііііегргеіаіия ігіттД рГЙГ 8ер,:ст ;ІІІІ1І Рогат, 
ехргіпііі еі і'птіщс яс-еііч ;РеІШ ®шт іотацяе ашшт 

ааиеийеЬаШ сіе Длтіле пиосі Діоч ™и'1’тша* іпіеепіт. Уиае ісіео 

Іегеипі тосіо еі сигчіт ІаЬітіщ V! І “с йтірога я,ШІіШ™ р«е- 

Ия Ісггае ГогШе.час ЙишмЫ іІі ! ^ 8®»%1 Р™гев „Ье- 

л1іо8 керіепі апііов чілгіірч «и* а1.а,. ^ПГ08* рояіегіогея аіиет 

аЬяипірІига Роге! иЬегЫет Ѵ]ДіогитиІт «гаНиТ'Т 
айтопиіі, иі иЪегіогіЬпч ■птГо ' ‘-11а Ь1 аш ) рюяріпсайит 

.ш «ЙЦ П^ГГ- X™.чио і ѵеіі1аій **»- 
иесе*іІоіі, ап ѵіиікииат чісше таіч'І д*ТР Йяи,|гиае ргоарсЙІЬ 
яЬі іято пишете, «швгедкѵіі іат іт,1п а1,ега’ ітР'Ж« 
аедиаіііаіет рег оншед Гегѵаѵ.І Кст сіе та “”,Шіа/ик 
цшг, лію(1 ѵеіійііич я ігяь-іЬю ■» ‘ е таёиаішшіаіе циій 1о- 

іаюепі (Іериііі? Циісі йс явдт^ І11іигіат’ 
Ііат ріа Ргашіе оиаечіѵі* лЛ т Л С’і 'іиа ‘1 60,1 1гаіп8 Р»в»в- 

геит ™Рі4 «4 оыГГСтрХе*5Г‘‘ЙШ,,) й,ГІ0’ 

Йііи* ^тір1іГіиз4тстЛ ХЖ" РШ* м?#4ия тсю Ь'^ріі, 
4е Реи^ и,шт 01 ЬеисШхй іе 2и^«.ПЦПв «'оіедаехШог... Агііиѵіі 
•ІШйиіе іеггае, Іепас 1іа1іеті«Ь , ^ І1°П° Сае^11 « ЯІШто е4 Ьене- 
Піі еі таігіч. Ргаеѵаіий чипе/ 1111,,а,1.І)г.0Р1ег ЬепейісЫоиея раігів 

< Ц11 8пре1 Ьеи«ІиЛіопв8 тсніішп пшпеиМит 

') Ьыт. 41 и сл. 
) = яісго для отдихаовеиія. 

4* — подняться. 
) Ф>а слива, цпа гг. 
) - хитроумно. 
) Ьыт- 44. 

(Мех. 20. 5 и 34. 14)!НиЧ' ревЕи™яі Вульгата употребляетъ только про Бога 

еі ЛмгіМі» спПісші аеіепшічті ‘). Еі іи Пепіегопотіо 2): Оиі ѵі^ік 

■ "иГн’,,1':^ М *ТШ ™рег иа*п,4 ІсаорЬ еі сйірег ѵсгіісст 
.р ші. НсшсшРсия штег іиіігж, ргітіііѵач5) Іаигі Леси» еіщ вопша 
11ШЫПШЦ спит ір«и*. Іп ірріпв спгті реиіеч ѵепШаЫІ кіиші ияпие 
асі ехііетііт іеггае. Іра сіесет тіііа Еріігает еііряі тіііи Ммшввея. 

Еар. 1с. іаіів ііасріе сіеіісі еже, сщі сопзШит аііегі сіеі, т 
>е ір-иіт «оплат ) аіііа ргаеЬеаІ асі ехешріиш Ьоиогат оропіт іи 
сІосЦ'ша, т ітегегііаіе, іи сігаѵііаіе, пі 0 сіи» гагто яаІлЬгй аіпие 
іперісІіешіЪіісч, ещіаііілт иве, ѵііа Ііппеяіа. вепіепііа сіссвга 

, 1, СП|Г О»! соияіііиш сМЬаі ѵігріиіЬир, шарМегіит 
мееіеіоііітя, иі рптши яе іряпт ісігтат цоЬіч ргаоЬггеі асі іші- 
Ііііііпиа. Меп еі ЬитШагі асіеЬаі, *ісиІ всітіі еі І.керіі, пиі ситто 
шіия раігшгеімпіш реиеге, пси сіемііриаіт й**сіісгсііі 3) жгѵіітет, 
ехіпЬешсІ ) еащ пЬяесций, ШісяігаЬаі ѵіііиІіЬи*. 8Яі*й ІттіИагі, пиі 
сі ісіссіііпгст еі етрітет раяяия с§і еі сіеітііпті арреІІаЬаІ еит 
Аисіі Ьитііишіет яе: 81 сіотшт теиа іегоріег те иіМІ всіі іи Йото 
чп,і сч сяпша, .[илеслітпс(ііе ІіаЬеі, сіесііі іи идап» теая штие 8иЪ- 
ігас сит еві а тс рийчшп ргаеіег іе, дит ихог Шіи* ев: тютосіе, 
іааат ѵсгЬит таіеті Ьпс еі рессаЬо согат ІІотіисс 7)Ѵ Ріала Ѵох 
ііиішіііаіія ріеиа савіітоліае: 1штіИіаІІ8, срсіа Ботіио сІсРегеЬаі: 
ІюппііРвШіае, с)ша геісѵеЪаІ ргаііат; ріеиа аиосріе савіітопіае, 
сциа іт-рі Рарііш ссшіатіиагі ргаѵе рессаіит риіаііаі. 

с . 1Т, «‘‘Р <1е1,е4 е89е ««ЙІівгіИЦ сцсі НИШ пеЬиІпчит 8) Ііа- 
асаі, 111ПІ іаііах, ійіи'і віпшіаіеіт, ерюсі ѵііат еіив ас; тога* геРеІ- 
Іаі, и піі ітртЬсші ас шаіеѵсііиш, сціосі аѵегіаі сшівиіепіеч. Аііа 
*ш‘і е1'іт, чпае іпціипіпг, аііа, ерще ссспістпшциг °). Еирітия еа 
ерше роаволі плсеге, ерпае таііііоас раншіі іп ппхат вегреге, иі чі 
ів, ерц СШ1811ІІІШ , йиЫа віі Исіе еі ресииіае аѵіДшс, иі ітввіі іігеііо 
шиіагі; 8І іиіигіовив, Іііс, «ицііиг ас сіесііпаміг ѵего ѵоіиріпа- 

ісче -сі? Т6-. -'а. ІІІІііч аітіѵбсспч Іом.|)Іі, ІІІІіі;. а&сгеясепв сі сіасогиб 
І1’1 ,е-11. аі,™*°г ,*«» »» сятіірсііссн Ьеиссііссі ііЫ ЫчтИсЦо- 

?Ь>«* і?га"і5 іісогвит, ЬепсйййопіЬте X- 
е?ца ‘іістсс І"1 сопіогіаіас ясен Ьслиііс11оіііЬ„8 раіі-иш 
ешь, понес тингсі осяніопиш соііпіш агіигногіші. 

Гур°1)ов: В). 17. БсііеЛісІш ИІіпв гріі лцрагиМ іп шЬо (=кѵпина) тс- 

о-ріХнш-і’^.ііТ0*! ' г *'ч’1'г ТИ,і«’га пмаписі іпіег Гшігсѵ віюч. ертьі ргі- 
сХХір ™ І'ІШ “ И1^ со1'пи,° ' ипшссгоМв сопша Щіок іп іреш «ліШсі- 
Ыпші™Е 4 Й ІИІШСЮЗ и-гме: Ію шпі шиііисііпю КрЬпйт сі Инее тіііа 

мі, р,іЙГ™,ГЗС1,аТРІгааеіГЛ КШк Суга'' “*“»• ІІМІ,В еіпЕ іея ,а1е- ««во 
') = образец-!,, пріслі.ръ. 

* не соотвѣтствовавшую его рожденію 
_) ІішцеЬаІиг еа. 

2- В- а Ес.се ІІ0І"ІИШ ИСП5, оіцпііпсв шіісі ПпсЫЙ ірпогШ сіссіс! ІІСІ- 
ЙК “. те Е,;а’ »“ ятсчоаш Ж ФЮСІ ш,и іи шеи віі релксаіе, ѵеі т ІпсЙІ- 

!, п ' ,,и“ "хог *“ «ч шошо.іо «80 роком кос таіом Лсеге еі ргссаіе ш 1)еиш шечіт? 
*) прикрывающее его истинныя намѣренія. 

) Сіе. (1с ой. 2. іо. 36. 
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гіи*, іиіешрсглпк, еіяі аііеішз а і'гаийе, іашец аѵаги* сі гирійіиг 
Іисгі іигріч, Іііс соиіетшіиг. С^иоіі епіт яресітеи ішіизтгіае. риепі 
ігпгішп ІаЬогія ойеге роіезі, цпат гсгіреге апішо сигаіп ас яоПігі- 
гшііпет, риі яе іогрогі йейегіі аірие і^ііаѵіас? 

Ійео Ьопі ѵіг еошіііі йісіі: Едо епіт йійісі. іп риіііия яцт. 
*щІйс.іепя еяяе *). 8сіеЪа1 епіт птпііті іпаісгит гайісет еяяе аѵагі- 
іі<іш ~) еі ісісо яио сопіепіич ггаі, аііетіт поп гериігеЪаі. 8аіія 
шіііі еяі, іприіі, риой ІшЪео; яіѵе ратит яіѵе ріигіпіит ІтЪсат. 
іш'Ьі ріпгітшп еяі. Ехргеязіич аііриій (Іісешіит ѵійеіиг. 8і^ііаіо 8) 
ѵегЪо изия с«4,: ВиШсіі шіііі, іприіі. іи рію ятп, ій ояі псе йеечі 
исс япрегііиіі. Л’он йееяі, риіа ііііііі риаего атрііиз; поп яирегііші. 
рта поп япіиіп іпіЫ ІтЪсо зесі рІилЬия. Ног йе ресипіа. 

Ссіегит йе отпЛтв сіісі роіезі. с]іііа яиіЙсіеЪапі іііі ргаезеп- 
ііа, Іюс сяі. поп Ьппогет таіегет, поп оЪзерша иЬегіога йечійс- 
гаЬаі, псп іЦогіае іттогіісае епрійпя, аиі "таііат іпйеЫіе 4) рпае- 
геЬаІ, вей йеЬіІі йиет сегіатіпія. раііеиз ІпЬогіз, яесишя тегііі 
ргаеяіоІаІаПіг: 8еіо, іирніі. сг. Іштіііагі 5). Хоп егуо тйосіа Ішті- 
іііая, чей риае ЪаЪеаі яиі шойевііат еі, ясіепііат. Іашіі йаіиг. Еяі 
епіт іштііііаз і’огтійітя, еяі ітрегШае аірие црюгапііао; еі ійе» 
вегіріига аіі: Еі Іштііея ярігііи яаіѵаііі6). Ргаесіаѵе ег^о йіхіі: 
8сіо ее Іштіііагі, ісі еяі, рио іи Іосо, риа тойегаііоие, дао іше, іп 
Р110 оііісіо, іп г|ио ітшегс. Хсзсіѵіг рііагіяаеия Іштіііагі, Мес «Іеіес- 
іия езі; всіѵіі риЫісапив, ійео іияііЯсаіиз езі 7). 

8сіеЬаі сі аЪткІаге Раиіия, риіа апіпгат ІтЪеЪаі йіѵііет, еіяі 
іііеяаигит йіѵііія поп ІіаЬсЪаі. 8сіеЬаі аЬипйаге, (ріі поп риаегеЪаі 
йаіит іп рептіа, вес! гериігеЪаі ігисітп іп $гаііа. Роязития еі зіе 
іпіеііерсге, риіа ясіеЪаі аЪипсІаге, риі роіегаі сіісеге: Оч позіпіт 
раіеі асі ѵов, о СогіпШіі. с«г почігпт сіііаіаіиш еяі ®). 

Іп отпіЪи* егаі ітЪиіиз, еі яаіигагі еі еаигігс. Веаіиз, циі 
«сіеЪаі заіпгагі іи Сіігічіо. Хоп сгр’О іііа ссгрогаіія вей зрігііаіія 
счі, яаіісіаз, гріат о])сгаіиг всіеиііа. Еі тегііп асіспііа ориз езі, диіа 
поп іп рапе 80Іо ѵіѵіі Іюню зей іп отпі ѵегЪо І)еів). Ег^о циі 
<іс зсіеЪаі яаіигагі еі яіс езпгіге зсісЬаі, иі зетрег поѵа днаегегеі. 
ряіігігеі І)еит, яііігеі іп Ьотігшт. 8сіеЬаі сяигіге, чиі ясіеЬаі, ^^1іа 
еяпгіепіез тапйисаЬппі10); яеіеЬаі еі роіегаі аігапйаге, фіі пііііі 
ЬаЬсІзаі еі роччійеЬаі птпіа 11). 

') Филип. 4. 11. БпЙісіеш = сопіепіич 
5) 1 Тим. О. Ю. 
ч) = опредѣленный. 
*' - не иаслуашвши ся. 
л) Фил п п. 4. І2. 
в) Пеал 33. 19. 
7І Лук. 18. 10 и гл. 
в) ‘-І Кор. Г». 11. 
р) ІЗгороз. 8. 3. 
Мато. Л. (>. 

”) ^ Кор. 6. Щ 

Сар. 18. Еугеуіс Націю ѵігу.ч аіісиі ргаезійепіез шішегі сот- 
іиешіаі іизііііи А), спіііга іпіциііая йскіііиіі аЦие тфи^иаг. Ехетріо 
іюЪія еяі вегіріііга, ерше йісіі, сит рориіиз Ізгаёі розі шопеш Йаіо- 
тоиіз гораззеі Ііііпт сіпя ИоЬоат, иі гсіѳѵагсі сегѵісе* еогит а 
зегѵііиіе йига еі раіеті ітрегіі ісшрогагсі аизіггііаіет, Шит чргего 
яепііі соііБіІіо Йе яиі^еяііопс 2) айоіезсеиііит гелропяиш йейівде 
Ьиіизшойі, <іиіа сі опия айіісегсі зирег раігіиш іиііиш еі Іеѵіога 
ііпіѵіогіішя яирріісііз тиіагеі 3). 

(^110 геярпшо ехаярегаіі геярошіегипі рприіі: Хті еяг. псЫя 
рогііо сит Баѵісі пеіріе ііпгрйііяв іп йііія Іеззе. Кеѵегіеге штз- 
(рйзцие іп іаЪсгшісиІа іиа, Ізгаёі, грюніат Іііс Ьошп і^ис іп ргіп- 
сі])сш 4), пение іп йисст егіі поЬіз 5). Ііапие йовегіиз а рприіо ае 
(Іезіііиіиз, ѵіх Йиагшп ігіЪиит ртріег Паѵій тепіит ЬаЬеге ро- 

іиіі зосіеіаіет. 
Сар. 19. Сіагеі сг«о, нисіііаш сі аециііаз ішрогіа сопйгтеі 

еі іиіизііііа йіззоіѵаі. Хат «рютойо роіезі таііііа ге^пит ровяі- 
йсгс, циас не ипаш ииійсш ргіѵаіат роіезі ге^еге ІашіІіашѴ 8ішшіа 
4>ііиг Ьепі^пііаіе ориз еяі, иі поп чоітп ішЫіса ^иЬегпасійа, зей 
еііат ргіѵаіа іига інсапшг. Ріигішит іиѵаі Ьепеѵ(йепііа, (]иае отпев 
зіийеі Ьепейсіія атріесіі, йеѵіпсіге оійсііз, оррі^пегаге ргаііа. 

АЯаЫШаіет (]іюг|ііс зегшопіз сііхітііз ай сопсіііапсіат ^гаііаш 
ѵаіеге рііігііппш. 8ей Ьапс ѵоіишиз еззе зіисегат ас зоЬгіат, зіпѳ 
иііа айиіаііоие, нс зітріісііаіеш ас ригііаіет аііогцііі йейессаі6) 
яегтопіз асіиіаііо; іогта епіт еззе йеЬетиз ееіегія поп зоіиш іп 
иреге. чей еііат іи зегшопе, іи сазШаіе ас ййе. і^иаіея ІіаЬсгі ѵоіи- 
тиз, іаіев зітиз 7), еі ниаіет аЙёсіит ІіаЬетиз, іаіеш арегіатиз. 
Хецие йісаілиз іп согйс шзіго ѵеі'Ьит іиі^ишп, иной аЬчсошІі ри- 
іеитз яііепііо, (рііа аийіі іи сссійіо йісіа. циі оссііііа іесіі, еі со- 
іішзсіі яесгеіа ѵіяссгит, «|Ш зепзит ѵізсегіЬиз іиі'ийіі. Еі"о іаш- 
цііат яиЬ осіііія сопзіііиіі ііиіісіз, грисгрнй цегіпіиз, іп Ііісс розііит 
риістия, иі оптіішя таііііёзіеіиг. 

Сар. 20. Ріигішит Парис ргойезі шіісиірие Ьопіз іип^і. Айо- 
ІезсешіЬия риорт? иіііе 8), иі сіагоз еі заріеиіез ѵігоз зериапіиг, 
риопіат, риі сопіггеііііііг заріепііЬиз, заріенз езі, риі :шіет соЬае- 
геі ітргийсиііЬиз, іт]пийі ич а^иозсШіг. Еі ай іпчігисііонет ііарие 
ріигішиш ргойсіі сі аіі ргоЬііаііз іезіітиіііипі. Озіеіійіті епіт айо- 
Іезсеиіеч, еогит зе ітііатогся ечяе, риіЬиз айЬаегепі: еі еа сопѵа- 

') Сіе. (К* иіТ. 2. 22. <7. 
но еонѣіу. 

3) Ш ІЫ|і. 12. 1 и см. 
4) І)ГІИСС1»=. , , ... г ... 
Б) ПТ ГІ.ар. 12. Иі. І^іас* ноКі^ раі-5 іи ШѵЫ? ѵ«:1 чипе ІіегеіШаз іи шш Іьаіг 

\.иіс? іи ПіЬепиіі-иІа 1га Іянёі, шшс \і(!с* <1шиши Іиаш ОлѵіЛ. 
"І — (Іесіеггичѣ. 
7) Сіе. сіе <іІГ. 2. 12. 4:і. 
к) Сіе. сіе ОіТ. 2. 13. 4с>. 
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“«ѵёг^пГ'ьюегіГі афіШЬ,ёет Ретіт яі",ІШпаіне">- *» ЧЙ& 

^ѵіі’Ж'Г 

1.00 ІоаиеЫаи,1’!^ «Й ™"’ 

№ іаЪсгпаоиІо ігчітопіГг™ - Т *»‘> Ьяи* <И‘™ саяіта 
гвіш- сот Моуве, до м“ш доН ^Ѵ^'^геі « Іоцие- 
Ьопіаг.піо іпѵепіч сшп «опіпте і тлизіег пег ехіЬаі <1е іі\~ 

тітсиіа. ’ Яв1ШІ,вв Ь,1«®° Р®** *І «Итіия ігеркіагспі 

Моучі іпйтйтіз ас/ітегсЬіЗГ™ Шйе* Ш* °1 гстсгрш|а 8есге1а зішйп 
сопѵегчаііопів, Гѵ^Т‘ ""Г 
вия,> иі ДО* йптіппт спгзп, *)/ Посгеі'- ”,I р. ГТЙ* 
Чімв віия вресіУы ѵіі-ім-ь» ,. „■ ' Мь‘ м,1> ві яіагсіяоі, 
фіі#-(ріой М.,ѵчі пе"я1шп ы ‘и' а!?егге4> Йега ргойіщегеі% 

Йиссгрі т Іеггаш герготіююпів Р&* ,“*г°- 
тш ІгіітірЬів. Шиз 1Г ™еі “чпіспіів, шаа- 
ійИчг (Ііѵіиа зпЬпіхиз * таіія і,і*-_в1^ГвІ а' рговрвгйм». ІІІегпио 
іііе Ііпагі, Ьіс саеіо ітрсгаѵіі8). рГ00М8і4 «миКНоймт 

гаопіо, аш'^ІаііГ ?/}ЫексвпИим- Аш *<*Ы- 
ЧЯЙІ Аіігаііае айііасчіі іѴ ягіпірв 81В!с! '°’ а !' «*в*вс*а*|ппЬ. СЬшІіо. 
ІОпѳ Іюс рщпітХѵ Г^іМи- °',ат Т ггСс-Ьсои.і •), пе 

ішя апаш ѵоіппіагіае аЛіипй(опіГ?ч^Й?ІИГ Г “еГ8Г" рГ" 
йпатог и)2 . . . • 1,11,1 “1ага аічие Ыізаеиш 1п- 

ѵсгіі, аЙѵегШпиз ГатеИеТ^Іг' -8аеШ" ■ ІиѵеІ1Ш1 «рфіш'а зірпіЯса- 
арозіѳіс і пт ВагппЬчз \Ь,ѵт^ти8’ 1«Ш1Гет ПіІ!ве. І„ асІіЬц» 
іііешп, Ра«Іцз“,. "•"■Ч"* ІШ» Яіат, Раиіия Пто- 

ргаея>Іеаир(^Хё^і!!і!!4тТ*Врі ?'*а "№сіа’1,4 “опшге.ч *щ*Шо 
сИкрагек аеіаіііпм, зні Йсіес ЙпйіЛоппЬ1"® Я ѴІг4і'4і,ш8 рагеч- 
« Іоіишоеа. Хат аЛоС^Гт і Р ’ й^^сйЬпаг Ритм 
^ ѵоео, Неве Т4^” І0ІМШет е1 
_ аріеіт'1 пиіц Іпеги зепіопші зесшійиз: 

2 сосдпнеше, союз?, 
;) Ига: 24 12 «о». 38. 8 е.,. 
/ — »шпге5. 
Вто]»ов. 84. Я. 

) І«с. Нал. 3. 15 сл 
) Ліс. Дав. іо. 12. із. 
/ - обѣтованіе 

быт! II;21 н»в, іо. і2. іа. 
’ III Дар. 19. 21. 
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егаі гшш іи ео зепеешк ѵепсгаЫІік топші Ц сапа ргшіоііііа. Л’ііа 
ешт і'птасиіпіа Ьопае зепссіиііз зіі])опі1ішц езі. 

Сар. 21 Аіііііѵаі Ьос ддапис а«1 ргоіесіит Ьппае ехйіііиаМо- 

ЯР 81 ,|е 5®*““**» “аиіЬм егіріая торет, <1с топе Латшішп 
сгаач, (ціапішіі чше регПігЬаІіопе Гіегі роіей, по ѵіііеатш іасіап- 
ііае таріз шюа іас.еге ^аат тічегіеопііае сі ргаѵіога іпі'егго ѵиі- 
пега ііит ІсѵіогіЬиз шесіегі ШАиатиа. ІапГяі Врргешіт орііищ 
р 'іеиіь ) П іасіюпе шадо циат нсеісгія аиі ргеііо ргаѵаіит ІіЬе- 
гаѵегі.4, ертеріас ыіпѵаіьясіі оріпіопія (шИтопіиш. 

СттпетЫ ріегозци* еііаіп ЬіврИаІЙая *). Ея* еиіт риЫіса 
зресіск ЬьташЫіч, иі рсгергіішз ІюярПіо поп срсаі, ківсіріаіиг 
оііісіозе, раграі. аііѵепіеті іатіа. ѴаЫе ісі йееогит іоііпя езі огЬіе 
ехИіта^ію, регецгіпоз сит Іюипге .чижірі, поп Ленязе тсизае 
Ію.чіиШіІаІік ^г«ідаі, оссиггсгс оі'йсш ЙЬегаЩайц схріогаге айѵеп- 
{из почріпіт. 

№івй АЬгаЬае Іаийі ез( (Іаішп 3), чш апіе іапиат зиат зре- 
сиіаііі,і(ііѵ, по іогіе ргае1.егігсі; рсгееііпиз аііірііз, сі (ІШреіКег ргае- 
іепйеЬаі схсчЬіае; иі оссштегеі, иі ргаеѵепігеі, иГгоцагеі, иі 
іі аіыгсі Іюврез, Йк-.епз: Оошіпе, зі іпѵеві ІГаШат апШе^пе ргае- 
іеіюпз риетт Шит "). Епйео рго ІюзрііаШаІіз тегсейе і'гисііті 
іюзіептаіія гесерД. 

Ьоі фюеріе пероз сіиз, поп зоіит репеге, чей егіат ѵігіиіе 
ргохтшз ргоріег ЬпзрііаІіШй айесшт Йойотііапа а зе иіізпие 
зирріісіа Йвіві'ііі ). 1 

Сесеі іаіічг Іюзрііаіет сзве, Ьеп&шнп, іизіит, поп аііепі сп- 
рійтп, тіо оі йе зио іигс сейепіет роііи* аіігріа. зі 1'иеѵіі Іасез- 
8ііиз, фіат аііеші іига риізапіет % Ііі8ііап1ст ІШит, аЫюггеШет 
а пи риз, гсштсиіет сспсогйіаш в! ІтмдиІШіаІй агаііат. 8іпиі- 
йет Йо вив шге ѵігит Ьопит аПсрий гсіахаге, поп зоішп Ііітсаіі- 
гаііз, чей ріегшприе йіаш епттоііііаііз езі. Рсітит йі.зропіііо ІШз 
сагеге поп тейіпеге езі Іиспші; йсіпйе ассейіі ай і'піеііті, пиой 
аіщеич- атіеіііа, ех ерщ огішііпг ріш-ішае сотпюйііаіез, пиае соп- 
т.ешпепи гиі^иа ін {,отроге рояіеа і’пісіиояас егиц{. 

Ін 0ІЙС.Ш аиіеш Іюзрііаіііщз опшОи* гріійвт Ітшапііае ішраг- 
ІіепЙа ові. шзііз ) аиіет аЬогіог йеСегепйа Іюпогійсепііа: пиіент- 
пие ешт шзшт геееііегіі іп потіие іизіі, тегеейет іизіі ассіріеі П. 

*) Сіе. <1е ойГ. 2. 14. 51. 
3 Сіе. ііе оіГ. 2. 1Ь. 64. 
3) Пыт. 1Ь. 1 сл. 

ам тога'ЗЖ ,І,Ю с-’)-™, которыхъ онъ {юМмшюМ передъ домолъ 
’ ТОГО ітоОы они не пропускали безъ приглашеніи ші одного етраннпка. 

1 ЬЫТ. Іс.. о. 1)01 ііте, зі штепі ргаііят іп осиіів Ыв, пе Ігап^еая ьеп цш 

в) Пыт. 19. 1 сл. 
7) ~ нарушать. 
Сіе. «Іе ой". 2. 20. 

4) Матѳ. 10. 41. 

Ішші. 
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иі Ношіішз ргошшіілѵіі. Тапіа аиіеш еяі арисі 1)сиш Ьоярііаіііаііз 
“гаііа, иі не роіич диійет ад нас ігд>ійае а ргаетііч геттіегаііо- 
иіч ІП1ПИШІ8 зіі. Ѵійсч, диіа АЬгаІіат І)еит гессріі ІюярШо, Лит 
Ьоярііеч диаегіі. ѴіЛеч, гцна Еоі аш'еіоя гсссріі 1). ЦцЛе ясіз, не 
сі Іи сит яиясірія Іютіпет, зиясіріаз Сіігікіит? Ьісеі іп ЬоярИс яіі 
СЬгізІия. диіа СЬгімдія іи раирегс еяі, зісиі ірче аіі: 1н еагсеге 
епіт ег ѵепіяііз ай те, ітйиз егат еі орспіізііз тс 2). 

8и;іѵе е^І іігііпг. пои рсстііае чей іігаііае зіийеге. Ѵегцт 3) 
Іте шаіиш шшішіит Ьитлніз іпііихіі тепііішя, иі ресииіа Ьопогі 
кіг, еі аіііті Ьепштт йіѵШапіт айтігаііоие саріаиіпг. Інйе ве 
ішшегяіі яѵагіііа ѵеіиіі диаейаш Ьоіюгит агійііай оЙісіогит, иі 
Ьотіпеч сіитпиш рпіспі, диіофий ргаеіег тогеіп ітрешіііиг. 8ей 
еііат іп Ьос айѵегкця аѵагіііаіп, не дішй аЛіеіте роччі ітреЛітеп- 
Іпт, ргоярехіі ясгіріига ѵспегаЬіІія, йіссп.ч: дініа теііог еві Ьозрі- 
Ыііая стп оІсгіЬиз 4), еі Мга: Меііог езі рагп'я ]н яиаѵііаіе сит 
расе 5). Хон еніш ргойі^оз поз йссеі ечзе зсгірінга чей ІіЪегнІез. 

Ьаг^ііаііз епіт Лію яіші «спет: шшт ІіЪегаІіІаІіз, аііегит 
ргойіцае ейііяіопія €). ІЛЪегаІе ечі, Ьояріііо гесіреге, пийиш ѵеяіігс, 
гейітеге сарііѵоз, пои ЬаЪепІея яшпрш іііѵаге: ргоЛідийі езі, яит- 
ріиояія сШиеясеге сопѵіѵііз еі ѵіпо ріпгіпіо; иіійе Іеуізіі: Ргойі^шп 
езі ѵіітіп еі сопіитеііоза еЬгіеІав 7). Ргойі§іті езі, рориіагія іііѵо- 
гія ё'гаііа ехіиапіге ргоргіая орея, чиой іасішіі, дні ІиЛія сігсепчі- 
Ъиз ѵсі еііаш ІЬеаІгаІіЪпз еі шшіегіЪіія ^Іайіаіогііз ѵеі еііат ѵспа- 
ІіошЬіі8 раігітопішп Лііарійапі яишн ®), иі ѵінсапі зирегіогит ееіе- 
Ьгііаіез; сит Іоіпш Ший 8ІІ інапе, циті а^іиіі, диашіодтйеш еііат 
Ьопогпт орегшп яитрііЪия іттойсгаіиш еззе пои йессаі. 

Риіеііга ІіЬегаІііаз ег«а іряоя диодие раирегея тепзпгат іопеге, 
“I аІлтЛея рІшіЬия; поп сопсіііапйі йіѵогіз цгаіін иііга шойшп 
Йисге. (^иіедиій ех ай'есш риго ас яіпсего ргоішіиг, Ьог еяі Лееопші: 
поп яирсгЙиая аейійсаііопея ац^гейі пес ргаеіегшіііеге пеееяяагіаз. 

Ьі іпахііпе '•асепіоіі Ьос сопѵепіі, огпагс І)еі Іетріиш йесоге 
сопато, иі еііат Ьос піііи аиіа Встіпі геяріеікіеаі; ітрепяая тізе- 
гісогйілс сои\ епіеаіея і’геііиеціаге, сритіиш орогіеаі Іаг^іѵі реге^гі- 
пія. поп чирегііиа чей сотреіеиііа, пои гейшійііиііа чей сопата 
Ьнпіашіаіі, не чіипріи раирегит аііешип яіЬі гріаегаі угаПаш пес 
гезігіеііоіеіп ег«а сіегіеоз аиі іш1нІ«еіШогет яе ргаеЪеаІ. Аііегит 

І)ЬП. 19. о. 
) ЛІатг». 25. ;;іі. Хшіиз еі (.оорегикііз те. іпііпііць еі ѵібііывііб іле. іп саг- 

сег« егат еі ѵепЫіін ші те. 
3) Сіе. сіе о#. 2. !іО. іі9 к 71. 

> Притч. 15. 17. ііеііиз екі ѵосагі ші окта еиш еагііаіе, пиши асі ѵііиіши 
яаціпаіши сшп оіііо. 

*) Притч. 17. 1. Меііог езі Ьиссеіін ьіеса епш ігаигііо, о или сіошиз іііепа 
мсинш счш іиг»ю. 1 

6) Иг. сіе ой*. 2. п;. 
^ Притч. 20. 1. І,и\игіо*>а гез ѵіішш, еі п сшп Пип за еЬгіеІаз. 
) См. прим, их .Іяктапціы ц. 

егііш інЬитапшп. аііегит ргойі^ищ. чі аиі чиіпріиз сіечіі иесе.чзі- 
таіі согшп. грюя азогйійія ііе«оІіагіопіз аисирііч :) геІгаЬеге йеЬеая. 
аиі ѵоіиріаіі яирегЙиаІ. 

Сар. 22. С)иіп еііаш ѵсгЬогит іряогит еі ргаесеріогит еяяс 
птияигат сопѵепіг, ш? аиі пітіа гетіяяіо ѵійеаіпг аиі пітіа зеѵе- 
гііая. Рісг^ие епіт гетіячіоге.ч таііші езяе, иі ѵіЛеапІиг Ъопі еззе; 
чей пііііі яіітііаіит еі йсішп ѵегае ѵігіпііз еязе сегііті еяі, сщіц 
еііат йіиіигпит счяе поп яоіеі. Іп ргііісіріо ѵегпаі, іп ргосеязи 
Іатдпат Йоясиіия йіячіраіиг еі яоіѵііиг: (ціой апіет ѵегши ас зіп- 
сепіт, аііа гайісе іітйаінг 

Еі иі ехетріія аяаегііопез нояігач ргоЬетіія, діюпіат ^11ае 
чітиіаіа яипі, йііііипіа езяе поп розчипі, .чей ^ат^1^ат ай Іетрия 
л ігепііа сііо йесійипі, ех еа іашіііа, ех еріа поЪіз ріигіта ай ѵіг- 
іиіі.ч ргоіесіит ехешріа агсеззіѵітия. шшт зітиіаііоиіз еі Ігаийіз 
])Г0Іегатіі8 Іезіітопіит. 

АЬе88а1оп егаі Юаѵій ге^І8 іііііія, йесоге іпзі^пія, с^те^іия іогта, 
ргаеяіапя іиѵеніа, На иі ѵіг Іаііч іп Іятёі поп герегігеіііг, а ѵечіі- 
ё'і° рсйіз іі^ие ай ѵегіісет іттасиіаіііч. Іч Іесіі яіЬі ситш еі 
есііюя еі ѵігоя ^^1іп^1Iа^іп^а; циі ргаеспггегепі апіе еит. ВигреЬаІ 
Йііисиіо еі зІаЬаІ апіе рогіат іп ѵіа еі яі диет айѵегіічвеі ге^із 
іийісіа дпаегеиіет, ассейеЬаІ ай еит, йісепз: Ех дна еіѵііаіе ея Іи? 
КезропйеЪаІ Ше: Ех ипа ІгіЬи яит йе ІгіЬиЬиз Ізгаёі, 8сгѵиз Іииз. 
ІІейегеЬаІ АЬезяаІоп: ѴегЬа Іиа Ьопа яипі еі йігесіа: еі цш Іе 
аийіаі, поп еяі ІіЬі йаііт а ге^е? (^иіз сопяіііиеі те іийісет? еі 
диівдііія ай те ѵепіеі, сиіситдие Іиегіі іийісіит песеячагішп, іизіі- 
йсаЪо Шит. ТаІіЬия йеІіпіЬаІ яіп«и1оч зегшошЬия. Еі сит ассейе- 
гепі асіогаге еит 8), ехіепйепз таітя впав арргеііепйеѣаі аідие озеи- 
ІаЪаІиг еоя. 8іс сопѵегііі іп яе соійа отпіит, Лит Мапйіііае Ьпііів- 
тойі іпіітогтп Іап«ипІ ѵіясегит яепяшп 4). 

8ей йеіісаіі ізіі еі атЫііозі еіе^епті ЬопогаЬНіа еі ^гаіа ай 
Іетрщ еі шеііпйа; пЬі рагѵа ргосеязіі йііаііо, диат ргийепв отпіит 
ргорііеіа раиіічрег сейепйо іпіегропепйат ріііаѵіі, поп роіиегипі 
Іоіегаге ас зияііпеге. І)епідие поп йиЬіІапя йе ѵісіогіа Еаѵій сот- 
теийаЬаІ Ыіііт йітісаіигія, иі еі рагеегепі 5). Ійсодие пес ргаеііо 
іпіегевзе таіиіі, пе ѵеі геіегге 6) агта, раггіеійае ііееі, ѵійегсіііг, 
чей Іатеп Шіо. 

Ьідиеі і^ііиг еа еязе регреіиа ас яоіійа, диае ѵега яипі еі 
диае віпсегс роііиз диат Йоіо соп^те^аиіиг; еа ѵегс, диае яішиіа- 
ііопе аідие аяяепіаііопе рагаіа яипі, поп роззе сііи регзеѵегаге. 

*) — исканіе барыша. 
-) Сіе. Де ой! 2. 12. 43. 
8) кланяться, какъ дарственному дидѵ, приближая рѵку къ устамъ. Обычай 

древне-Римскій, перенесенный вдѣсь на Еврейскіе нравы ‘ 
‘) 2 Цар. 15. 2 сл. 
*) 2 Дар. 18. 5. 
€) = іпіегге. 
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Сар. 23. фіія і'гИиг ѵеі Шов. гріі ресшііа ’) ай оЬоейіепІіаш 
ГРсІітпііпТиг, ѵеі сов, а«і авзсппиіппс іпѵШіпНіг, Нсіов яіЬі агШге- 
Іиг? Кат ѳі іііі Ігечиепіеі- вѳ ѵетісге ѵоііті еі іяіі ітрегіа йнга 
*епр нон розяшіі. Ьеѵі аччеиі«іііипсп1а іасііе сарішііиг; ві рѳгчігіп- 
хегів ѵргЬо, іттигтцгапі, йезепті, іпіеяіі аЬешіІ. іпг1і»ііапіря геііп- 
д™ші: ітрегаге таііті апаш оЪоейіге; (ріазі оЬіюхнк Ьепейсіо. 
яиЬіесіоя яіЬі сІеЬеге сззе ехізіітапі, ^^тя ргаерозііоя віЬі Ііаіюге 
йеЬеапі. 

(^иів іціішг зіЪі іійеіся рпісі. ^по8 ѵеі ресшііа ѵеі айпіаііоііс 
віііі пЫіцашІов (тсйійсгіі? КТаіп еі іііе, цш' респпіаш ассерагіі, ѵііет 
8е еі йеяресіит іисіісаі, піяі яасрс гѳйііпаіиг. Ііа^ис ітсгріепіег 
ехяресіаі ргеііиіп виши еі Ше, срп оЬзест&ііопс аіпЫіич ѵМеіиг. 
ѵиіі «етрег яе гоу:агі. 

Сар. 24. Ег^о Ъопіз асііЪш сі яііісего ргорояііо 2) иііешіиш 
ай Ьопогет агЬіігог еі тахіте ссеівзіазіісит. иі ле*|ио геяиріна 3) 
аггоуапііа ѵеі гетізза пе^іей'еиііа віі пегріе Іигрів аЯ'есіаііо оі; іийе- 
оога атЪіііо. Ай отпіа аЪітсЫ апіті йігесіа яітріісііач ваііетріе 
яе ірза соттепйаі. 

Іп ірво ѵего пптеге педііс зсѵегііаіет евяе йіігаіп сопѵепіі 
нес ііітпіат тетіяяіонст, пе аиі роіеяіаіет е.хегсеге ат вичсерітн 
оі'йсіит пеіріашдиат ітріеге ѵійеатиг. 

Еяйіеяйит чиофіе. иі Ьепейсіів аТцнр оійсіія *) оЫфетш ріи- 
йт« еі еоііаіат гсвепепшк кгаііат, пе іи* Ьепейсіі йапі ітте- 
тогек, фіі ас 8таѵіісг іаезов йоіепі. 8асре епіт паи ѵспіі, иі (рыя 
§гаІіа іоѵегів ѵеі аИгріи япрогіоге ситпіаѵегів цгасіи. аѵегіав. чі 
іпйірне аіфііет еік ргаеропепйшп ііійісе* 8ей еі яасегйоіет й Ьепе 
йсіія чпів ѵеі тй'оіія іаѵеге6) сопѵепіі, иі аедиііаіет сивіойіаі, еі 
ргевЬуіего ѵеі шіііівіго 7) йеіегге иі рагеті. 

Хефіо іюя, цша яетеі ргоЬаіІ вот, аггоеаііІР» евве орогісі, 
вей іпа§І8 йипфіят тетогев йгаііас ІінтШіаіет іепеге ііогрю ойепйі 
яасегйоіеш, ві аиі ргевЬѵіег ащ тіпіяісг аиі Г|імя(|ііаім Йс сіего аиі 
тівсгісогйіа аиі іеішііо аиі шіеф'ііаіе аиі йосгіиа еі Іесііопе ехі- 
зіігааііопет асгишиіеі міаш Огаііа епіт ессіеаіае Іапв йосіогів еві. 
Вопит, орив аііавіт ргаейісагі. ііа іаіпеп, ві пиііо яіийіо йаііас- 
іапііае. Ваіійеиі епіт ипшпдиепкрю ргохітогит ІаЫа еі поп пв 
чиит еі гтптешіепі орега, поп віийіа чиа 

Сеіегшп ві ірпя поп оЬпейіаі ерівсоро, ехіпііеѵс аіг|іі(‘ схаііаі'с 
веве йевійегеі. оЬшпЬгаге тегііа ерівсорі віпшіаіа айёсіаііоис йоо- 
іііпае аиі Ііиіпііііаіів аиі тівегісогйіае, ів а ѵего йеѵіив вирегЪіів 

') Сіи (ІС оЯ. 2. 6. 2); 15. 63. 
а) обраві. дѣйствіи, жиаіш. 
'1 отъ обыкновенной новы надменнаго человѣка. 

) = услуга. 
Ч — ешісконъ. 
") обращать доллшое вниманіе. 
) = клирикъ вообще; ниже — гііасошш. 
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.ртпіаг,, ѵсгііаіія « еві ге8п1а, иі піілі Гасіач еошшепйашіі Іиі 
са.ьа. .рш тіпог аііцв йаі. псфіе ві гріій Ьоиі Ііаііеяв, і,і ай йеіог- 
та полет ) аііепия еі ѵіШрегаііопет ехегсса^. 

Х; Ле&тіав ітргоЬшп еі ваисіа ішіщіт соттіііспйа агЫіп- 
.П|'Ч'!Р ііегит ѵ грсач еі 1трнКпев. сиіив ептеп пои Іергеіюп- 

иепв. Лат сит іп отпПлів шіиміііа сііо ойепйаі іпт шахіте іп 
тч-іевіа пЬі аеЧщіашп евве орогіеі, пЫ вюіиаіііаіет ЬаЬегІ Йеееі 
т щЬіІ віЬі роіепііог ])1ив ѵпійіееі, шЫІ ріив ивигргі Йіііоа 8іѵе 
е піт раирег віѵе Йіѵев, іп Сітвіп шшт вшіі. Кііііі яапсііог ріПв 
Ши аітп8еі: ірвшп епіт раг сві еяве іштіііогет. 

8ей пес регвопат аііегіш, ассііііаіпив іп іийісіо: егаЫа аЬвіі 
«аивае тегііа ) йссегпапі. іѴіІііі віе оріпіопет, іто ййет агаѵаі’ 
цпат 81 іп дшіі ажіо роіепііогі йопсв саюат іпіегіогіч, ѵеі раире- 
іет іштсепіет агриав, йіѵііеш ехеивев гейт спірас. Вгонит пиі- 
(іеш еяі рения іщтіпиш Йѵсге ІіоиогаііогіЬив. це іаевов чевс риіепі 
пе ѵісіі йоісаіп. 8ей рппшт ві ойепват ѵсгегія, поп гееіріав іийі- 
••тт: ві васегйов тв аиі ві бймдат аііив, поп Іаьевчав. Вісеі МЫ 
яі еіе иі иекпііо (іитіахаі ресипіагіо, (рштциат віі сппвіаііііас 
айевве аеіциіаіі. Іп саива аиіет І)еі, пЬі соттипіотв3) регіеиіит 
Щ еііа»і йівянішіаге рессаішіі сяі поп іеѵе. 

Сар. 25. Циій аиіет еі ііЪі [ігойеві Іаѵеге йіѵііі? Ап пиіа 
сшив атапіеш гетітегаіиг 4)? Нів епіт Іаѵетіь ІгеЧиепііив. а пиі- 
Ьия іеіегеийае ѵіееш врегатив кгаііае. 8ѳй еп тааія іпйппо 1 іпорі 
ноя чтйеге сопѵепіі дгіа рго ео, (]ііі тш ііаЬеі! гстип таНопет 
ярегащщ а Вотто Іеяи, іри яиЬ вресіе сміѵіѵіі 8епегаІет ѵіг- 
Ііііит I Йшіі Іоппаш. иі іііч (Щи повіга еппіегатив Ьепейсіа, оиі 
иоілв еа поп ро.чвипі гергаевтііаге. Йосеия ай епт іѵітп аіфю ерп- 
іав поп еов. Чл сііѵпев випі: вей раирегев іпѵііапйов. Оіѵііев еш'т 
трап , ігіяпіиг, иі ірві сцюсріе поііія геййапі сопѵіѵішп: раирегев, 
рта поп Ьаііепі. (цтй гевіііиаиі. сит ассерегіпі, гетипегаіогет 

.д ‘ип* І,оті"и1": #і 8е рго ііаиреі-е оЫщяпйит оЫиііі. 
АЙ ірчит чиоиие весиіі ивит соііаііо Ьепейсіі Іасіа іп раи- 

Ііегев такія Чиат іп іосиріеіев, ріив іиѵаі, фііа Йіѵев сіейіьпаіиг 
Ьепейстш еі рийеі. тип, йеЫіогет евве ф-аііае. (ііііи еііаіп Ій, 

ч""* **» чіЫ- м*ЙЙ8 чпів аггокаі, с,иой ѵеіиі гіеЬіішп ассе- 
репі ѵоі и!со Йаііті йі. і,ие,1 іч, Чиі йейіі, геййепйшп вііі а йі- 
' ііе иЬепнч ехівіііпаѵегіі. На іп асоіріешіо ЬепеЙоіо, ео іряо ір.ой 
асссііегші йіуііев. йейіяяе ве пифія фіат ассерівве ехівііпіаиі; раи- 
рег ѵегп, еіяі тш ІіаЬсі, ижіе геййаі ресітіат, геіегі ртаііат. Ін 
Ппо сегішн еві, циой ріив геййаі, фіат аегерегіі; ресішіа епіт 

') униженіе. 
Э1 ■ существо дѣла. 
') сообщество въ грѣхѣ. 
') Сіе. «1е ойі 2. 2Г), 64. 
"') Лук. 14. 12. 13. 
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шшіто ййІѵтіг. 8МЙ „.іт,|1и,„ ехіііішШ,,-; т1с1еш1о ѵасшш.г» 
Іііш,|а1в аіііені сі ІіаЬеткі мііѵіпп- еі жіусті,, гоііпеіпг І)еішІр 
<"»* с1.'ТОК г,*"*й 1*4"* *“е*иг, (|П01І яіі оМі^аІпч йо ііо № 

"О,, Ьпіімгі чио гіеіаіит риШ; <Па1л*2ы т:ЬР^ 

тг ЦР1 ѵ,,мп г«М'С*'п, жгѵаіат іппіііат. (іиапіо і» ц,г піеіііі 
ари.1 Ітпо» (|иаш арчгі ііщшоя Іосаге ЬепеЙсіт,,. ® 

111,0 І)отшив *• а«еГр,,1оя аіі: Шіи рщ^і.Іогс апп.ш „рп„р 
агретши ію-рш ресипіаш ч„а ѵеіиі Ысс ,і.,іЦп1т 
пішч Ітшаіш виссісііі аѵагіііат. Рсіпіз птніво ёіяпЛ ' 1 ! °" 
Г ропаьаы, аі»: еі ТшГ М?“ 

ааЬоо, Дм МЪі. Іи потіпе І«аі Сіігізіі Хаигспі виг«-е еі атЪиЬ чР 
Кас.аа рссптап, поп с!с(Ш: яииьада йеШі (,1«амо теШіГё I ам' 

1ст ,т,10Ге япе е»тіаі Ч,1ат Р*™і™ ««е яАМИ 8аггсхИ , І ' 
;І»8, Фюсі поп арсгаііаі: ресшы.т поп ассеціі, Чиа а ЧрогТа 4 р 

ЗІѴ^ Ш'Г ■геРГт‘ПГ- "* "оГшр 

-А - ^глггйіЬ: 
*** 0‘а1і'"п *0110 гошйвс» еі Ью Каѵо роііге^ш- ѵісЮ " со 

&^ТХГс1І*',р41 Р0,ТИ рог а“™ аііще * аигі 
д „ . 111 01,11 рроііів 111-1,ІК іпсепміс 51І8Іи1І8801 
АсЬяп ѵеаіош апгеат | йисепіа агреЩІ (Ікігасіітаіа 

(ППШ1Л ‘Ш,еат’ °ЬШю ‘} Пошпо пе«а™ поп роіиіі, ачі рі-осіііііг. 

Ѵеп : Іеі1пг еі апііциа аѵагіііа езі, Чиае сит іюіів іііѵіп- р 
а*18 «осріі огаспіія, іто ргоріег ірват гергітсгсіат Іех ііеіаія ечі 
Ргор ег аѵигШат Ваіасіі риіаѵіі Ваіаат ргаешГХе 

Аеіпш іп схШіт, „еЙще1-аі 4оіат 

иоТпХіЛТ ЖІе’11 *"*“»■ пЛгоссі1с,-е\. аѵа,-і ат ]? підаі 
“оп Ст ч рГС; Г *1'реге‘- А(І -м 801 8ІсШ, аѵагійа 

^“,15 №тр,тт- 

’) Матѳ. 10. 0. 
2) Д Ьяп. 3. 6. 
я) Сіе. гіе оЙ. 2. 20. 71. 
*) Іпс. Пав. 7. 21. 
') ; сикяь. 

~ слиток ь, Іашіпа. 

") ЧчсТ™'™" “Ге'Чг сУд,а,ш№ Госіісдп. 

') = тиІШийо. См. Інс. Пав. 7. 24. 
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шіч, (ци ѵтсиш еі аКеп^еим ігаііііиз, кіце иііо агііиіуге лпіиз «1і>- 
ЯОІНІ18 Ѵ1ПШІ18 тШо ех іііб регетіі ѵігоз, г|ііі Гн иск іпіехіов пег- 
ѵі8 лсііи тоШа зрагіі Гііа гіізгиріі: і§ зпрег уеіша тиііегія іпЙеха 
сегѵісе іптсаш А) іпѵісіі егіпіз опіаПіт, ргаего^аііѵат 2) .чиае ѵіг- 
ииІ8 атіяіі. ІпЙихіІ респпіи іп §гетішн тиііегіч еі а ѵіго (Іі^сез- 
8іі ір-аііа я). 

Іноіа1і8 і^ііиг аѵагіііа, ПІесеЬго.ча ресипіа. диае ІіаЬспІск соіі- 
Іаіпшаі. поп ЬаЪепІсз поп іиѵаі. Ечіо Іатеп. пі а1і(]ітш1о айінѵеі 
ресипіа ) іпГсгіогегп Іатеп еі ірзат сіезійсгапіеш. С^піЛ асі ешп 
<іш поп йезі(1стаі, (Ціі пои гечиігіі, Чиі аихіііо еіиз поп іпДіаеі! 
8Ііі(1іо поп Йесіііиг? ай а1іо8, ві зіі Шо соріо.чіог, <]иі ІіаЬеІ? 

.чіппійй ійсігсо ІЮП08ІІОГ, ІіаЬеІ. ^1^о Ііопсзіаз ріештцпс атіі- 
Иіш*, <іпіа ЬаЬсІ, сцюй сизіойіаі ішщм, апаш дііосі розяійеаі? ІІІий 
еиіш роззійетиз г]ію гііітііг, ерігк] аіііет ііііга изііт езі, поп иіі- 
Йис ІіаЬеІ роззеззіопіз Ггисішп зей сизіойіае регіеиіит. 

Сар. 27. Асі зиттат поѵітиз, діюй ресітіае соиіетріиз ііізіі- 
Ііае іогта зіі, еі ійео аѵагіііат йееііпаге йеЬетиз еі отпі зіийіо 
тіепйеге, пе диій Гасіатиз итциат асіѵегзиз іизііііаіп, зой іп отпі- 
Ьиз уезііз еі орегіЬш сизіойіатш еат. 

8і ѵоіитиз соттепйаге поз І)ео, сагііаіет ІіаЬеатііз, іташ- 
тез зіігтз, Іштііііаіет зе^иапшг, аііег аііепііпіт схізіітапіез 
зирепогет ыЬі. Наес езі спіт Ьптііііаз, зі пііп] зіЬі сцііз агго^еі, 
еі ітегіогет зе еззе ехізіітеі; ерізсориз, иі тетЪгіз зиіз иіаіиг 
сіепсіз сі тахіте тіпізігіз, ерп зіті ѵеге Шіі: оцет сііісиіе ѵійегіі 
аріит типегі, еі Йериіеі. 

Сит йоіоге атриіаіиг сііат, сі пае риігиіі рагз согрогіз еі йіи 
Ігасіаічг, зі роіезі запагі тейісатепііз; зі поп роіезі, Іхтс а те- 
йіео Ьопо аЬзсійіІиг. 8іс ерізсорі ай'ссіпз Ьопі езі, иі оріеі запаге 
тпгтоз, зегрепііа аиГегге иісега, айигеге аіідиа, розігето, ерюй 
запагі поп роіезі, сит йоіоге аЬзсійсге. ІІпйе рпІсЬеггітшп ііІий 
ріаесеріит та^із етіпеі, иі со^Иетиз поп ^иае позіга зіті зей 
диае аіюгит. Нос епігп тойо пііііі егіі, ерюй ѵеі ігаіі пояіго іп- 
йиі^еатиз аГГссіиі, ѵеі Гаѵепіез позігае ріпз іизіо ІгіЬиатиз аііпиій 
ѵоіипіаіі. 

Сар. 28. Нос тахітит іпсетіѵит тізегіеогйіае, иі сотра- 
Ііатиі аііеіііз саіатііаІіЬиз, песеззііаіез аііогит, (ріапітп роззитиз, 
іиѵетиз еі ріпз іпіегйтп диат роззітшз. Меііиз езі епіт рго тізе- 
псогйіа саизаз ргаезіаге 8) ѵеі іпѵіДіат рсгреіі, (]иат ргаеіепйеге 
тсіетепііат: иі іюз аіігріапйо іп іпѵійіат іисійітиз. ерюй сопГгс- 

д) Ігиіісагс вдізсь — обрѣватв. Огпаіитп, Аес. Огаес. 
знакъ, отъ котораго зависѣла его доблесть. 

*) Суд. 16. 4. сл. 

*) Сіе. сіе ой. 2. 20. 71. 
") = подвергаться. 
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вѳгішпз ]) ѵаза шузііса, пі сарііѵоз гейітегешиз, ^^юс1 Агіапік 
йічрііссге роіиегаі: пес іапі Іасіитп йізріісегеі. <]ияпі иі сззеі гшой 
іп поЬія гергеЬешІегеіиг. С^иіз аиіет ечі іапі сіпгиз, ітіпШя. Гег- 
геіій, счі Лізріісеаі, срюй Ііото гегіітііиг а тогіе, Іетіпа аЪ ішрцгііа- 
г.іЬи1' ЬагЬагогчт, чіше ^гаѵіогея тогіе зипі, а<1 оІе.чсепіиіае ѵеі рпепііі 
\е1 іпілпіез аЪ ніоіогит сопіа^ііз, <{иіЪиз тогііз теіи ішрііпаішііигг 

1^)иат саияат поз еі>і поп 8Іпе гнііопе аііфш ^еязітия, ілтеи 
ііа іп рорпіо ргозесиіі витію 3), пі сопйіегетиг тиііофіе іш^е 
соштойіпя айзігиегешич, иі апітая Юотіпо фіаш аипші зегѵаге- 
пШ5. Циі епіт зіпе аиго тіяіі арояіоіоя 4), есоіеяіаз 8Іііѳ аиго соп- 
"гоуаѵіі. Аигит ессіезіа ІіаЪеі, пои иі зегѵеі, зе«1 иі сгоцсі сі яиЬ- 
ѵепіаі іп песеззііаііЪпз. <»>иіс1 приз еяі спяіойіге, грюй піЫІ айіп- 
ѵаі? Ап і^погатич, чиапіит аигі аіфіе аг§епіі сіе іетріо Потіпі 
Аяяугіі зизіиіегіпі 5)? Хоппе теііиз сопііапі засспіоіез ргоріеѵ аіі- 
топіат раирегиш, яі аііа зиЪяійіа йеяіпі, ^иат иі заспіециз сои- 
іатіпаіа азрогіеі Ьозііз? Хоппе Йісіигик еяі Нотіпиз: Сиг развит 
05 *оі іпорез Іате шогі? Еі сегіе ЪаЬеЪаз аигит, тіпічігазяея аіі- 
пюпіат. Сиг Іоі сарііѵі Лейисіі іп соттегсіо зипі пес геЛстріі 
аЬ Ьозіе оссізі зипі? Меііия Гиегаі, иі ѵаза ѵіѵепііит зегѵагез лиат 
теіаііопіт. 

Ніз поп рояяеі гезропчит геіеггі. С^иісі епіт сіісегез: Тіиті, 
не іетріо 1>еі огпаіиз йеезяеі? Кезропйегеі: Аигит засгатепіа поп 
фіастпі педие аиго ріасепі, еріае аиго поп етипіиг. Огпаіиз за- 
сіапіепіогит гейетрііо сарііѵогит езі. Ѵеге іііа зипі ѵаза ргеііоза, 
с]Шіе гейітипі апітаз а тогіе. ІНе ѵегиз іііезаигиз езі Ноіпіпі. (}ш 
орегаіиг, срюй зап^іиз еіиз орегаіиз езі. Типе ѵаз Нотшісі зап- 
^иіпіз а^пэзсііиг, сит іп иігодие ѵійегіі гейотрііопет, иі саііх аЬ 
Іюзіе гейітаі, ерюз зап^Шз а рессаіо гейітіі. (^иат рикЪгит, иі 
сит а§тіпа сарііѵогит аЬ ессіезіа гейітипіиг, йісаіиг: Ноз СЬгі- 
зіиз гейетпіі. Ессе аигит, <рюй ргоЬагі роіезі, ессв аигит иіііѳ, 
ессе аигит Сіігіяіі, еріой а тогіе ІіЪсгаі, ессе аигит, (рю гейіті- 
іиг ршіісіііа, зегѵаіиг сазіііаз! 

Ноз ег&о таіиі ѵоЫз ІіЬегоз ігайеге, еріаш аигит гезегѵаге. 
Ніс питегиз сарііѵогит, Ыс огйо ргаеяіапііог езі гріат зресіез 
росиіопіт. Ниіс типегі ргойсеге сІеЬиіі аигит гейетріогіз, иі гегіі- 
тегеі регіеіііапіез. А^позео іпіизит аиго заприіпет Сіігічіі поп 
зоіит іггиіііаззе, ѵегит еііат сііѵінае орегаііопіз ітргеззіззе ѵігіи- 
іет гейетрііоиіз тппеге. 

ѵпсо г.І*Р"ІПП8ег; ад ,сь ПЯ голько разломать, но и продать или перелить: подъ 
іса надобно разумѣть драгоцѣпные сосуды, хранившіеся въ церквахъ, 

г,^РЫИ 8дѣсь намекается, можетъ относиться къ упомянутому въ 3 70 
оиустошенію Шлирика ц Ѳракш варварами. 

) какъ алѣйпшмъ врагамъ Святителя. 
) = развивать. 

*) Маге. 10. 9. 
Б) 4 Дар. 24. 13. 
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Таіе иппші .^апешз іпагіуг Ьаіігепіт^1) Оотто гезегѵаѵіі. а 
ірі" сит сриіегегепіпг іііезаигі ессіозіае, ргошізіі яе Йетончігаіи- 
гиш. Яе(|иепіі (Ііе раирегез Лихіі. Іпіеггораіиз, иЬі оззепі іііезаигі. 
і|ікис рготізе.гаі, озіепсііі ран ре гея г1ісеп«: Ж зипі іііеяаші ессіезіае. 
Еі ѵеге іііезаигі, іп «рііЬиз СЬгізіиз езі. іп грііітз Яйсз езі. І)епі- 
г|ие арозіпіиз аіі: НаЬетпз іііезаигиш іп ѵазіз йсііііЪііз2). ^иоз 
теііогез іііезаигоз ІіаЪеі СЬгізіиз г(ііат еоч. іп срііЬиз зе еззе <1іхііг 
8іс епіт жтіріит езі: Езигіѵі еі сіесіізііз тіііі татіисаге; зіііѵі еі 
ііесііяіія тіііі ЬіЬеге: Ьозрез сгат еі соііе^ізіія те 3). Еі іпГга: ^ио^1 
епіт ииі Ііогшп іееізііз, тіііі іесізіія 4). Оиоя теііогез Іезиз ІіаЪеі 
іЬезашчія еріаіп еоз, іп пиіЬиз атаі ѵіііегі? 

Ноз іііезаигоз йетопяігаѵіі Еаигеиііиз еі ѵісіі, <]щні еоз пес 
регзссиіог роіиіі аиіегге. Ііаиие ІоасЬіпі 5), чиі аигит іп оЬзійіопе 
яегѵаЬаі пег (ІізреіізаЬаі аіітопіае сошрагапдае, еі аигит ѵіШі 
егірі еі зе іп сарііѵііаіет ііейисі. Г^аигепНиз, грй аигит ессіезіае 
таіиіі его^аге рапрегіЬиз, еріат регзесиіогі гезегѵаге, рго зіп&и- 
Іагі зиае іпіегргеіаііопіз ѵіѵасііаіе засгат тагіугіі ассеріі сого- 
па.іп. Хшшцйй (Іісіит езі запсіо Еаигепііо: Хон йеЬиізІі его^аге 
іііезаигоз ессіозіае, ѵаза засгатепіогит ѵепйеге? 

Ориз езі, иі ^иі8 ййе зіпсега еі регзрісасі ргоѵійепііа тітиз 
Ьос ітріеаі. 8апе зі іп зиа аііерііз йегіѵаі епюіипіепіа, егітеп езі: 
зіп ѵего раирегіЬиз его^аі, сарііѵит гесіітіі, тізегіеопііа езі. Хето 
епіт роіезі ііісеге: Сиг раирег ѵіѵіі? Хеши роіезі чисгі, ^иіа сар¬ 
ііѵі гесіетріі зипі; пето роіезі ассизаге, ерйа іетріит Беі езі аейі- 
йсаіиш; пето роіезі іпйі^пагі, гіиіа Іштапсіія ййеііит ге1іс|іііІ8 зра- 
ііа Іахаіа зипі; пето роіезі йоіеге, грііа іп зериііигіз еЬгіяііапогпт 
гечиіез йеі'ипсіогит езі. Іп Ыз ігіЬиз §епегіЬііз ѵача ессіезіае еііат 
іпіііаіа сопігіпреге, сопЙаге. ѵепйеге Іісеі. 

Ориз езі, иі <1е ессіезіа тузіісі росиіі іогта поп ехеаі, пе ай 
118118 пеГагіоз яаегі саіісіз тіпізіегіит ігапзіегаіт’. Ійео іпіга ессіе- 
зіат ргітит еріаачііа яипі ѵаза, гріае іпіііаіа поп еззепі; йеіпйе 
соттіпиіа, розігето сопііаіа, рег тіпиііаз его^аііопіз йізрепзаіа 
её'епііЪиз, сарііѵогит ^1^о^ие ргеіііз ргоіесепті. С*)иой зі йезипі 
поѵа еі ^иае пегіиаеріат іпіііаіа ѵійеапіиг, іп Ііиіизтойі изиз, ерюз 
яирга (Ііхітиз агЬіігог ошпіа ріе роззе сопѵегіі. 

Сар. 29. Ший запе йПі^епіег іпіиепйит еяі, иі Йерозііа ѵійи- 
агит іпіетегаіа тапеапі, зіпе иііа яегѵепіиг ойепзіоле, поп зоіит 
ѵйіиагипі зей еііат ошпіит; ййез епіт ехЫЬепйа оптіЬиз езі, зей 
таіог счі ѵійпагтп саиза еі риріИогшп. 

*) ем. пр. къ Пруденцію, гим. II, нач. 
8) 2 Кор. 4. 7. 
І Матѳ. 25. 35. . . 

*1 Матѳ. 25. 40. чиапкДи ІесіеЬіе ипі ех Ъіб ігаІгіЪиь іиеіз тіпііщз. ітЬі іе- 
СІ>4І8. . і»- 

г') 4 Дар. 24. 6. 



])епіг|ііе ііпг яіЛо ѵі<Ьіагшіі пошіпе, яісиі іи НЪгм ЫагііаЪао- 
огит х) Іейітпя, спттепйаіиш іетріо опте вегѵаіит езі. Кат сит 
іпйігішп Гасіит еввеі рссипіагппі, чиав іп іетріо Піегояоіитія та- 
хітаз герегігі ровзе 8ітоп пеГагіив Аііііосію ге^і ргойійіі, тіззи.ч 
іп гет 2) Ііеііойогиз, асі Іетріит ѵепіі пі яитто васегйоіі арегиіі 
іпйісіі іпѵісііат еі айѵепіия виі саизат. 

Типе засегйов йеровііа еяве йіхіі ѵійиагит ѵісіиаііа3) еі риріі- 
Ііігпт. Уиае сит Іісііойогия егеріит ігс ѵсііеі еі * ге^ія ѵіпйісаго 
соттойів, васегйоіея апіе аііаге іасіаѵегипі яе, іпйиіі касегйоіаіез 
зіоіаз еі Лейт ѵіѵит, чиі йе йерояііія Іе^ет йейегаі, ііепіез іпѵо- 
< аЪапі, пі сизіойет вс ргаесеріогит ргаезіагеі виогиш. Ѵиііиз ѵего 
еі соіог витті яасегйоіік іттшііаіиз (ІссІагаЪаі йоіогет апіті еі 
тепіія іпіепіле воШсіІпйіпеш. ПеЬапі отпев, (рюй іп сопіетріпт 
Іонія ѵепіигив іогеі, зі пес іп І)еі іетріо іиіа ййеі вегѵагеіиг си- 
віойіа ассіпсіасгріе 4) тиііегея ресіив еі сіаизае ѵіг^іпез риІзаЬапі 
іапиат, ай тигов аііі сиггеЪапі, рег іепевігаз аііі рговресіаЪапі, 
оптез ай саеіпт іепйеЬапі тапіів огапіев, пі яиія Лотіпив айозяеі 
ІеійЪиз. 

Неііойогив аиіет пес Ьіз іеггііта, ерюй іпіепйегаі, ііг^еЬаі еі 
ваіеПіііЬир виів аегагіит верзегаі, сит виЬііо аррапііі Ші іеггіЫІів 
ечиез агтіз ргаеіііі^епв аигеів; ечиив аиіет еіиз егаі іизі^т огпа- 
іиз орегіогіо5). Аііі диосріе Йио іиѵепез аррагиегипі т ѵігіиіе іпсіііа, 
йесоге йгаіо, сит зріепйогс ^Іогіае, зресіозі атісіи, ерй сігситзіе- 
іегипі еит еі иігаеріе ех рагіе іІа&еІІаЬапі заегііе^ит, віпе иііа 
ініегтівзіопе сопііішаіо ѵегЪеге. Уиій тиііа? Сігситйізиз саИ^те 
іп іеггат сопсійіі еі еѵійепіі йіѵіпае орегаііопіз іпйісіо ехапітаіив 
іасеЬаі пес иііа зрев іп ео гезійеЬаі заіпіів. ОЪогіа езі Іаеііііа 
теіиепііЬиз, теіиз вирегЫз йеіесі^ие ех атіеіз Неііойогі еріійат го- 
^аЬапі Опіат, ѵііат ровсепіез еі, сцюпіат зиргеттп ^егеЬаі зрігііиш. 

Ко^апіе ііачие засегйоіе витто іійет іиѵепез ііегит Неііо- 
Його аррагиегипі, іізйет атіеіі ѵезііЬіів, еі йіхегипі ай еит: Опіае 
витто засегйоіі ргаііаз а^е, ргоріег чнега ііЬі ѵііа езі геййііа. Ти 
аиіет ехрегіш Леі ЙадеНа, ѵайе еі пипііа іиіз отпіЬив, еріапіат 
со^поѵегіз іепірП геіірйопега еі Леі роіезіаіет. Нів йісіів поп сош- 
ратегипі. Неііойогиз ііачие гесеріо зрігііи Іюзііат Лотіпо оЬш- 
Ііі, Опіае васегйоіі іраііав е^іі еі сит ехегсііи ай герет геѵегіііиг 
йісепз: 8і диет ІтЬез Іюзіет аиі аійріет іпзійіаіогет гегшп та- 
гит, Шис Шит йігі^е еі ЙадеЦніит гесіріев еит. 

Яегѵапйа еві %ііиг, Шіі, йерозііів ййев, айЫЬепйя йііідепііа. 
Е^те^іе іііпс ѵезігит елііезсіі іпіпівіегіит, зі визсеріа ітргеззіо 

О 2 Макк. 3. 
*) вс. ргаеьепіет, т. е. іп ірзшп Іосиш. 
а) = деньги на иропнтаніе, содержаніе- 
4) 2 Макк. 3. 19. 
5) = чей ракъ, попопа. 

роіепііз, с]иаш ѵеі ѵійна ѵсі огріпші іоіегаге поп чиеапі, ессіевіае 
ьиЬвійіо соІііЬеаіиг; ві «зіенйаііз ріив арий ѵов тапйаішп Лошіиі 
Чііапі (Иѵііів ѵаіеге йтаііат. 

Мешіпізііз ірзі, чиоііепз айѵегвиз ге^аіев ітреііів ргп ѵійиа- 
гит. ішо опшіит йерозіііз сегіатеп вііЬіегітік Соттіте Іюс ѵ<і- 
Ьіяешп тіііі. Кссепв ехетрішп ессіезіае Тісіпепзцз х) ргоіегапі. чшю 
ѵійиас йерояііиш, гцюй зизсерегаі, аіпіііеге регісІііаЬаіиг. Іиіег- 
реіітііе еніт со, гци яіЪі іііий ітрегіаіі гезегіріо 2) ѵіпйісаге сіі- 
ріеікіі, сісгісі 1Ю11 іепеЬаиі 8) апсіогііаіет: Іюіюгаіі *) ерючие еі 
іпіегеевзогев5) йаіі шш роззе ргаесерііз ітрегаіогів оЬѵіагі іеге- 
Ьапі. Ееу,еЬаіиг гевегіріі іогта йігесііог 6), тарівігі оШсіогит віа- 
іпіа 7), а^епз іп геЬия 8) іттіпеЬаі. С^иій рІпгаѴ Тгайііит егаі. 

Татеп соттітісаіо тесиш сонвіііо, оЪвейі! вапсіия ерізсо]іиз 
еа сопсіаѵіа, ай еріае ігапяіаіит іііий йерозітт ѵійиае сойпоѵегаі. 
Уной иЪі поп роіиіі аиіеггі, гесерішп зиЬ сЫгоугарЬо 0) езі. Розіоа 
ііепті Ла^ііаЬаіш- сх сЫго^гарІю; ргаесеріит ітрегаіог ііегаѵегаі. 
иі ірве рег зетеіірзшп поз сопѵепігсі. Ке^аіит езі: еі ехрозііа 
йіѵіпае Іей’ів аисіогііаіе еі вегіе іесііопів еі Неііойогі регіеіііо, ѵіх 
іапйет тііопет ітрегаіог ассеріі10). Розі еііат іеиіаіа і'иегаі 
оЬгерііо ХІ), зей ргаеѵепіі вапсіиз ерівсорив, иі геййегеі ѵійиае. 
ерюй ассерегаі. Еійез іпіегіт заіѵа еві; ітргеввіо поп еяі іогті- 
йіпі, чиіа іат гев, поп ййев регісІіШиг. 

Сар. 39. Еіііі, іи^ііе ітргоЬов, саѵеіе іпѵійоз. Іпіег ітрго- 
1шт еі іпѵійит Ьос іпіегезі: ітргоЬив вио Йеіесіаіиг Ьопо, іпѵі- 
Йия іогчиеіиг аііепо: іііе йШ^іі таіа, Ыс Ьоііа ойіі, иі ргоре іоіе- 
гаЬШог віі, С|иі зіЬі тиіі Ъепе, чиаш чні шаіе оіипіЬиз. 

Еіііі, апіе іасіит со^ііаіе еі сит йіиііив сойііаѵегіііз, іішс 
іасііе чиой ргоЬаіів. ЕаийаЬШв тогіів сит оссазіо Йаіиг. гаріепйа 
еві іііісо. Лііаіа ‘•Іогіа Ги^іі пес іасііе сотргеііспйііиг. 

Еійет йііі^ііе, 411 опіат рег Яйет еі йеѵоііопет Іозіав 12) шаіг- 
ішт зіЬі аЬ айѵегвагііз атогет асчиівіѵіі, (рюпіат сеіеЬгаѵіі разсііа 
Лотіпі, сит евзеі аппогит йесет еі осіо, диетайтойпт пето 
апіе сит. Ееіо ііачие иі ѵісіі яирегіогев, ііа еі ѵоя. ЙШ. геіит 
Леі яитііе. Ехчиігаі ѵов Леі геіия еі йеѵогеі, иі ипияерпзчие ѵе- 

Тісіпиш, городъ въ С. Италіи, на рѣкѣ того же имени (Тісіпив). Т. Павія, 
о гевегіріиш см. ир. къ Лакт. V. 11. 

ЭІ — не иснолнячи. 
4) ^иі іп ІюпогіЬнв ас гІі^піІаііЬиз еипі сошіііпіі, ѵеі і]иі сіі^пііаіек "евяеге, 

5еи іп игЪе, ьеи іп ргоѵіпсііб. Писанье. 
5) іпІегсезБогев назыатались (сІаЬапіиг) правителями провинціи для приве¬ 

денія въ исполненіе какого нибудь распоряженія. 
6) ясная, опредѣленная- 
7) ша^іБІег оійсіогиш, высшее лицо придворнаго штата. 
в) а^епіев іп геЬия доставляли въ провинціи императорскія расиоряженія. 
®) = роспнека. 
И’) ассіреге гаііопеш—быть убѣждену. 
11) съ намѣреніемъ похнтпть. 
,2) 4 Дар. 23. 21 сл. 
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5іг,іпі (Іісаі: Ехчиівіѵіг- пт *е1ш Ловив щае Аройоі» Сіігійі 
геіиіея (Іісів* еді 1 <2нігі Де аровіоіо Ліспг Ірзе Пошіпів аіі- /еіия 
Допив Шае сошеДіІ гас 3). 8іГ, ег*о Поі 2р1и5, поп кю Іптапі* 
(Ціеш іпѵійіа ^опегаі. 

8іі іиіег ѵоя рах, (ріае зирегаі отпет вешит 4). Лтаіе ѵи$ 
тѵісет. Кііііі сапіаіе Диісіім, піЫІ расе ^гаііиз. Еі ѵов ірчі зсі- 
пз, г,ио(1 ргае ееіепз ѵов зетрег Йііехі еі г1Шео; еріазі шйш раі- 
пз ши соаіиізііз іи айссіиш ё'егтапііаііз. 

(*>иае Ьопа зит, іепеіе еі І)еиз расіз сі йііесііопіз егіі ѵоЬіз- 
і нт іи Юотіпо Іези, сиі езі Іюпог, $1огіа, таьтШсепИа, роіезіач, 
ент Ьріпіи ^апсіо іп зесиіа зесиіопіт. Атеп. 

3. 

І)е оЪііи Ѵаіепііпіапі 5) сошзоіаііо. 

Сар. 1. Еі-; іпегетепіит Лоіогв віі, і(1 циоД сіоіеав, аегііоге, 
(ршшат Іатеп ріепшщис іп виз, грнлп алііззиш Доіетик, сотте- 
тогаіюпе гесіпіеЗвадда; ео ірюй іп чсгіЪепДо Лшп іп ент тепіет 
йтнітча тІепБопепмцю Ле%ічш8, ѵійеіиг поЬів іп вегтопе іеѵі- 
зееге: вщпап аіічиій йе Ѵаіепііпіапі іітюгів иішпія 6) согйі іші 
пе аиі оЫіІіегавве вііепііо Ьепе тегііі йс поЬія ріцпогів 7) тето- 
гіат ѵійегетиг аЦие іпЬопогаІат гаНчтвве, ат гАіеіззе іпсепіі- 
ѵпт йоіепйі, сит Доіиівве ріегшицае воіаііит віі Доіепіів; вітиі 

'' Есал. 68. ІИ. (Зиопіапі хеіич гіоншя Іиас ссгосйіі те. I «іуи. О. Іо. 
в) Іоан. 2. 17. 
*) Филин. 4. 7. 

471 и 11 ,ІипІ0ГІ’ с™ ' Валентітіаші I ц Юстины, родился въ 
стоявшей1™ ИлташтФ Гп»РТ" ПТЦа' быІь ПР™°“Глашенъ императором-, аршей, 
!2г“Э*я“ Иллнрикѣ. ірадіанъ, старшіі его братъ, утвврдшп это иэбраше и 
в?МітшІ ?п?Ш1аНП ІЧ>аи,ТЫІ “ Иііирдва, Италіи и Африки. Онъ номлилсл 

^ пеиоср, уственною опекою матери, котораяобнаруживала силь- 
ІшГмъЗГ.16 КІ В-‘ Ш году 1 радіанъ былъ 
иѣрешеыъ™пвтлітт ^луриаторомь Мак™моыъ, двинувшимся и на Италію съ ві 
ЙЕ і ГІ™, ™ Юстина съ сыномъ бѣжала ъъ Констант,шополь и 
екоѵ-?1» 7і |,ы.вш “7 снятымъ на ея дочери Галлѣ. Ѳеодосій вступилъ събой- 
нялт .т.о,ІІІШЮ “ “!*“«>•«“ “ ай", Валентинііша. ВІ. а» г. онъ нмдІрн- 
" « “ ВЪ800Г- га«’-АР^в“™,аан,шаі,шіа в^ІНую 
«ленія Валён™г,^ео„І ‘ а отстанлепныи отъ нея эа раяинаыя влоунотре- 
ВаленгішкпГ^™, •’ "^““«скн убилъ его въ Віеннѣ. Бе характертсвоеыу 
да вето б ді шія нддеаіды * ™ с1ш1шпю всѣхъ гестішхъ людей, «оюапиидихъ 

7| иІЬііііа = иІЬІшо, Іетрога, иШті діез. 
рідаия = ЙІІП5, 8д4сь не въ буквальномъ значеніи. Сы. § 28- 
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сит Йе ірзо аиі а<1 ірзит Іскрюг, Іатгціат (1е ргаевепіе ѵеі ай 
]>гаеяоиіет тіііі зегто зіі. 

Сар. 2. (.Ий іеііііг ргітіпп йейеат? ^^п(1 ргітііт атага сои- 
гріеяііопе (Іеріогет? Сопѵегзі зіті йіез поЬія ѵоіогит позігогііт іи 
Іасгітаз, «ігріійет ѴаІсіКііііатіз иоЫз, зей поп Іаіія ^^1а1і8 зрега- 
Ьаіиг, айѵспК. Еі іяіе іатеп ѵеі тогіе зиа ѵоіиіі ітрІеге рготія- 
яит; зей поЬіз асегЬізяіта еяі іасіа еіііз, (рте ехо[)іаЬаіиг, ргае- 
зепііа. Штат айііііс поЬія аЬеззеі, иі зіЬі ѵіѵегеі! 8сй Ше поп 
раямія, сшп ашіігеі Аірез Ііаііае Ііозіе іпіезіагі ІшгЬаго, таііііг. 
регіеіііагі яе, зі Оаіііаз йегеііікріегеі. (|ііат позіго йееззе регіеіііо. 
Ма^пит егітеп а^иозсіпіиз ітрегаіогіз, сіиоіі Нотапо ѵоіиіі зиЬ- 
ѵепіге ітрсііо! Наес саиза тогііз, еріае ]і1спа Іаийіз. Йоіѵатиз 
Ьопо ргіпсірі яіірепйіагіаз Іасгітаз (]іііа Ше иоЪіз зоіѵіі сііаш 
тогіія виае яіірспйіши. 

Сар. 3. ^ес іатеп Йепйі айтопіііо иессвзагіа. Еіепі отиея, 
Йепі еі і^поіі, Непі еі іішетез, йепі еі іпѵііі, Йепі еі ЬагЬагі, 
Йепі еі диі ѵійеЬаітіг іпітіеі. ^ітиіов *) ізіе йе Гтаііііз изг]ііе Ьис 
іоііиз ігасіи іііпегіз рориіогит е^іі ^етііиз? Отпез епіт поп іат- 
сіиаіп ітрегаіогет зіЬі. зей іатгріат рагепіет рііЫісит оЬіззе Йо- 
тезііео Йеіи йоіогіз іИасгітапі, зиасціе отпез іипега йоіепі. Аті- 
зітиз епіт ітрегаіогет, іп грю йио рагііег асегЬапі йоіогет: атю- 
гит іттаіигііаз еі сопяіііогит зенесіиз. Іп Ыз еро йео, зіеиі йіхіі 
Ргорііеіа 3): Осіііі шеі саііё'аѵепті а Яеііі, чиіа еіопраѵіі а те, диі 
сопзоІаЬаіиг тс. Осиіі шеі поп зоіит согрогіз, зей еііат тепііз 
ІіеЬеіаіі зчпі еі циайат саесііаіе отпіз зепзиз оЬйисіиз еві, уио- 
піат егеріиз езі тіііі, диі сопѵегііі апітат теат еі ай врет 
тахітат йе зитта гегит йезрегаііопе гсѵосаѵіі. 

Сар. 4. Ацйііе, отпез рориН, еі ѵійеіе йоіогет тент. Ѵіг- 
ё’іпез теае еі іиѵепез шеі аЬіегипі іп еарііѵііаіет 4), зей со^пііо 
(рюй йе Ѵаіепііпіапі еззепі рагііЬиз, НЬегі геѵегіегипі. Мііііаѵіі 
ІЮ8ІІ8 ЪагЬагиз ітрегаіогі айоіезсепіі, еі зиае оЫііііз ѵісіогіае, 
тетог Ііііі ітрегіаііз геѵегепііае. Еахаѵіі зропіе чиоз серегаі ехсіі- 
запз (рюй і^погаззеі Ііаіоз. N08 айішс тітіт АІріЬш аййеге рага- 
Ьатиз, "Ѵаіеіііішаиі ^гаііа поп ехзресіаѵіі АІріит ѵаііит, Циепіа 
атпіит, а^егез піѵіит, зей Аірез сі Йиѵіоз зирег^гезза, тиго поз 
зиі ітрегіі ргоіехіі. ІМе ргорЬеіісі ТЬгепі тіііі иіепйит ѵійеіиг 
ехогйіо: ^иотойо тоегеі Ііаііа, еріае аЬітйаЪаі уаііеШк? Ріогапз 
ріогаѵіі іп посіе, еі Іасіітае ііііііз іп тахііііз еіиз. Коп езі диі 

’) Іаггішас суть дань (БЙрепсІшш), которую мы должны принести Валентн- 
ніану. который принесъ вамъ въ дань свою смерть. 

в) Сл. Ѵегьг. Аси. VI. 878. (^ианіоз Ше ѵігит та^гпат Маѵогііз ай игііеш 
( агария а^еі §еті1ш? 

я) Плачъ Іерем. I. Ю. Ысігео еуо ріогапа еі осиіиа шеиа йейисепа ауиаа, 
ірііа Іогцге іасіиз езі а шс сопаоіаіог. 

Плачъ Іерем. 1. 18. АшІНе, оЬаеего, шйѵегаі рориіі еі ѵійеіе йоіогет 
теши; \ігріпеа шеае еі іиѵепеа теі аЬіегипі іи еарііѵііаіет. 
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кіш гопвоіиіпг аЬ ошіііЬші диі ЙШдищ Оптсч ..„і шпат 
іШт, Йсчрехепші оаю. Отпі* рорчіия сіи, іи^етшсикэд *) 

Сар. о. 1.1 цша (1с Ыіегизаіот Дісіищ еяі: Ріогат ріосаѵіі іи 
поме, еі аойм Нісгиваісш, М ечі, ессИіа. ріогаѵіііп ,тсіето 

гЛгГ^Г ЙЙе ™ С‘ 
“ГгьЖ 1 (8 1 °/ат' 84 а,11шс ^гітае еш іп тахііі 
Хчо ^ ™ , 1 Ч,"і1ет Я,“ІШ,Ш 60Іеі Ѵ1,1і№ Ічипевсепіів Лссіагаге 

X, 1 "еПае Г0ГаП1' яе<1 Ч»іа ^гіртт КС Осад,. 
'1 1 и® аготаЙ* Р8ИМЙВ ішепспЫгіа. ІаЬіа еіив ІШа 

Лівііііапіш тупѣаіп ріспат"), тувНса оссіеяіае вгаііа сМеий* 

іит’Гг1'ѵі?ШС т оЫв Л;;Кті1гапі Ьоппт «Мігів щі сЙчЛЙ шрси- 
пГп> ' «*”» РгаейІ; аійо с'шгсІеЬгаІ. Сш тог, оЪевяе поп 
росте, ео чиоЛ 0(1ог ргаеЛісаііопія ипіѵегвогтп огр сеІеЬгаЫІіз Ъ 
іггогет отпет тогііа аЪоІеѵіі. 

таѵіІнХііія ИСІ іё‘!11Г е-п1е:!а Р‘ё11118 8Ш1,П> с1 Іасгіщде еіив іп 
^8рГ 8ІЩ*Ша Ф** (іиі *е Регоибчргіі іп тахШат, 

ѵсгЬррапСпт 1 ); 60 Чи0Й Ш ІІ0І°Ге 8І4 Р;ІІІСП8' 111 Роепіісаі чиЬбгапіет. Регсивяа егав, еееіевіа, іп тахШа Сиа, сиш атіііегев 

р'8І МрГ: Г, Й1. 61 а11е,'аШ’ чиа,К,° СІЫ ѵ*»епііпіапи8 егеріив 
.' Мегі1° 1‘Ьі поп т ипа шахіііа, веД іп и№и]ие випі Іасгітае 

дша рт 8'сгтатші иИ-цт^ие Деріогав. РІ„га8 ірііиг, ессіеча еі 

Дапі ОІТ ІПар ^е1М |І,еМіЬ"8 ДччЪивДат ВісіДііа ріеСаііз ех’пп- 
ТіТтгі 6 еепае есеЬіаего«,|иіЬда аІІЫ аіі вегіріига- 
шит, і1 та1,1Гит егапаіогит 8еше іиае с). Івіае вит реиае іп 
Йо иѵепсас риІсЬгііиДо Іи18еге, іп риіЬш аиі 
Иоь ічѵепіае, аиі регіесіае аеіаіів ш.чрпе сзі. Іп оііііи іпііиг йДе- 

г'т"Г'ГГ1 Ч1!1,1ат Меі Рий,’г. ЧчаеДат ессіевіае ѵегесипДіа 

тоевііог рГйг“ёй. РІ0П’т ™Ш“ °т,“8 есс,е8Іае 
Сар. (. Ріогаі еееіевіа іп варіепііілв виіз, пиі ѵеіці гапиі 

иГйТДі 1,С,-1І ч’пт чяріепіів іп сарііе еіив ’). Ріогаі Щ осп- 
, . ІІ'М? ЙГ!СІ1Ь«5, чша зегіріит ей: Осчіі Ші ьіедіі Со- 
ІчтЬае ехіга ІасПчстіасет ічат 8); ео чпоД ѵіДеапі ррігііаіііег еі 
ХГ,ш Ччче ѵіДсгіпі, іасеге („уйегіа. Ріогаі іп васегДоііЬчі 
■ Чш ппі 51СЧІ й'епае ессіейіае, іп чиіЬсш еві ЬагЬа Аагоп “) 

,т ттсСоІетг ,Л0ТЙ “ 01 1аи'Іщай ™ тахЛія 
тсгиЛеат с(ЧіісЦ аті сГіі^"ісі 5 °"т и1Ш; ш№к еі™ ЧР«а- 

з| “Лкіо — влажность, мокрота. 

-а™, ріепіш аГОтаІПШ ««** а 
) сеІеОгаЬііІБ сгсЬго гореіііид. 

‘ мшіг'/р 1? РТиЫ‘ 4 шахі11а*, ргаеье еі пііегат. 
г) Еккіев^і ЬІ4Ь‘ 81 согіех та1і рипіеі, віе депае іиае. 

"і Ясал' та^і? 1111 еоІпшЬагпт, аЪзиие ео оиоіі тігшбеси, Іаіеі. 
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Рос еві, Ііагііа вассгііоіаіів, іп ,ріаш Дс ся])ііс (ІеякепДіі ипрчепішч. 
ІЙ.І ячпі іп чшЬш) еяі риІсІігіІиДсі еесіевіао, іп чпіііия рок еіич рта- 
мог. ш чпіінѵ асіач регіесііог, <|ііі ѵеічі саіпісев шаіопічі рчпіео- 
гшп Лссогечі Іогік ргаеіегапі аЬчііпепііа соі'іюгаіі, іпіпя ачіет сош- 
ішзват яіЬі рІеЬст (Іітегеае аеіа№ еі »хіш ІЪѵеапі яаріепііа арі- 
ѵііаіі оЬіссіі риіДвіп яеечіо аД іпіпгіая, чеД іпіегпа тѵяіегіа Діѵі- 
(Іспі.рк. Йога! іп хігріпіЬчч ччія, рчао «ппі «ісчі Ііііа, еі Ііііа туггЬа 
ріепа, сапЛогет іпіергііаіія оі шогіШсаіао М согрогаііб іІІессЬгае 
ріогіаіп ргасісгспіск. 

Сар. 8. Іп Ііік сгро Йсі, віет. жтіріппі ечі: \ іае 8іоп Ііісетш 
«асегДоіс.ч еіея іпдетіясппі, ѵігріпея аічя аЪДчсіае. еііряі іпДі8па- 
ічг іпіга вс 2). Еі іпіга ве (|чіЛст іпДіцпаіиг, аД І'аіепііпіатіщ 
-чпіеіч Дісіі: Аявчтат іе сі ішічсат іп Допшт таігів ічоае еі іп 
чесгеічт еіич ,ріае сопсеріі чіе. Роічт іііі ДаЪо а ѵіио орегояі 
пп§пспіі3), Іюе ечі, тиііі орегіч, тчііі оЛогія иприепіо а Пихи4) 
ічаіогит ргапаіопип теогпт: иі ЬіЬаі ѵіпит чиоД Іаеіійсаі сог 
Іютіпів"), еі ДеЙиаі іп ечт шаіогпт “ѵапаіоппч Лихия, іп |иіЬіе 
пніііив еі Ліѵегяив еві і'гшіич. 8огто спіт тиііогит вспзиит еі Де 
Діѵегзіз вегіріигіз г) аЬчпДапя, яеппо апреіогчт, вегто арозіоіогит 
ііс ргорііеіапт, ерюв чип ѵеічі спгіо ;) ессіевіа ваш іа сотріесіііиг, 
таіогчш Ипхпя сві ртапаіопіт. 

Сар. 9. Л іДепв Ііаес Ѵаіепііпіаплв іпісргас ріепа ргаічіе. ге- 
чропДеі: Мівегісшчііае Ііотіпі ріюД поп Деіесітчв., риіа поп випі 
сопвитшаіае тівегаііопея еіив. НепоѵаЪіі Шая яісиі Іих піаіиііпа е). 
Мчііі вчпі 8етііпя теі, еі сог тепт Деіесіі. 8огв теа Потіпия, 
Діхі. і(1ео вивііпеію сит. Вопив еві Роічіппв вивііпепііЬив еит. 
Вопит еві врегагг іп ваіиіаге Вотіпі. Вопит еві ѵіго сит рогіа- 
ѵегіі ічрит цгаѵе іп ісѵепіиіе япа: яеЛсЬіі віприіаі'ііег еі віІеЬіі, 
Чніа іиііі ічрчт 8т»ѵе Еі Ше срііДет яе япагчт ѵіпиіит гети- 
пегаііопе яоіаіиг: ео іріоЛ іп іиѵспіиіе впа ІаЬогев аІівогЬиіі,0), 

') шопіРсагс іІЬчагоС» СЛОВО, встречающее™ ксиючптсльпо ѵ Хгщст. 
писателей и образованное ттоді, вліяніемъ Грсчеокнмь. 

") Плачъ Герен. 1. 4. Ѵіяе 8іоп Іидепі... дасепіоіев сшя дешепіев, ѵігдіпез 
еіпз вгріаііаае, еі ір«а орргеява ашіігііиіііпе. 

8) Пѣснь ТТ- 8. 2. Арргсііетіаш Іе сі (Іисят іп «Іоіпиш ш.тігів шеае: іЬі те 
(іосеЬів еі иаоо ІіЬі росиіит ех ѵіпо сопЛіІо еі тикінт шиіогит кгапаіоліт 
теогпт. 

4) ЙИХ118 = С0КЪ. 

') Исая. 103. 15. 
") Йе вегіріигіз = вегіріпгів. 
О согішп, по сравненію съ плодомъ гранаты. 
ь) Плачъ Терем. _8. 22. ВІізсгісопІіае Юопііиі циіа поп виишв сопвитріі, ^ша 

поп ііеіессгипі піівешиопев еіив. 23. Хо\і Ліінсліо, ишИа еві Мгв Іиа. 
9) ІГлачъ /ерем. 3. 24 и сл. Рагв теа Юоіпіішв. сііхіі апіта пн*а; ргоріегеа 

ехьресІаЬо опт. Поппа еві Пошшив вреімпІіЬив іп опт, апппве ^11:^е^еп^і іііит. 
Игіппіи еві ргаевіоіагі сит вііепііо ваіиіаге І)еі. Иоппш еві мго сиш рогіаѵегіі 
іпдипі іп игіоіевсепііа виа. Веііеіііі зоіііагінв еі ІаееЬіІ, чиіа Іеѵаѵіі впрег ее. 

,0) — вивііішіі, схапііаѵіі. 
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ртісчіа шиИ. «Йсжѵіі іпешп таіиіі егаѵи еЛМиіогЙ ргш,о 
П )' ‘Іилт тп11е ,І1ті а* ріепит ДЫісіигит ѵіѵіДа *) тошія 

сегѵісе ропаге. 

Сар. 10. Ііе.ния ркпе Чиі ѵеі іп кепесййе соггехіі «ггогот 
Ье.іііь чш ѵеі «иІ> ісіи тоИія аиітиш аѵепіі « ѵіЦк. Вели епіт 
■іиогит Іесіа , «ппі ресойа ■), Ч„іа ясгірішп «ь І.ояіпе а таіо ,1 

[’!' ЮШ1Ш' «* гоЬаІиІа т зесиіит .яесиіі *| <Зів«Жие егро ііевіе- 

1 ЯІ ы РССаЙ*-т ЛіепІІ аЙ те1іога іп Ф«*ШЯщио вдпѵетіі аеіаіа 
ІіаЬеІиІ «ропот® щйЫеепНат рестаЮгит. .,иае іпегіі ѵоі рпепі- 
Іепіі] сопРедапв айесіи, ѵеі сопівепШ аѵегяищ т«епіо *) КеД Ітіс “і 

я"пргяяпГ'Т і ™”іае 50с'Йах «иггеиДас: ріпгіті дпіт яті риі яе 
„*„е1 1и1,Г1С0 ) '«ѵепіиіі? іп ярейиів геѵосаге роіиепші. 
', 4“ т тѵепіійе ітіѵе тяит 8егіа чоЪгіеІаСе рогіа- 

*"**• ,Нос Р8‘ |1Ы 1И»ПП1. ,ІР апо Йшпітія іи Етапцеііо аіі Ѵе- 
шіе аіі то отпия Чш ІаЬеШш в* опегаН еяіія еі рро ѵоя геЯсіапг 

ГР т прТ? "1еит 8ирег Ѵ0іі8;- 8І егі?0 :т*р 4“ Р'гаѵі опе- 
?,<ІИа; Ырп| іЧР»п іп іпѵепіпіе, яіприіагііег 

р»- ’п П0ГІ СШ!’ р1.ипти сшііегепДия. яе(1 сит іііо чиі роіеяі Ді- 
сегр. Уиоташ Іи яігщиіагііег іп ярр іопяМиіяМ те е). 

Сар. 11. ЯечІ Іопе (іісая: УиотоДо іиуит отаѵе Дісіі Ніеге- 

ЕЛ^Іе1,Ш ,,ошіпт Гиввш теши яиаѵе еі опия 
тейп, Іеѵе »і ).•> Ас рпто Швее, Чиія Стгаесия11) ііщцпі Іапіииі 
то(1о рояиіі. поп аДДіДІІ *тѵо. Тдапеп еі ЩиД айѵегіе І2), пиіа 
еіяі ііа евзеі іп ІЬгепіа1»), іп Еѵапцеііо Мипеп ішгиш яиаѵе йіхіі 
еі опия Іеѵе, поп іирші іеѵе. Роіезі епіт игаѵе іикит УегЬі еяяе 
“Й<1 яиаѵе: кгаѵі аДоіеясепіі, іпаѵо іиѵрпі. сиіия аеіая еяі Яогиіеп- 

Рш’сГ *П0111 11V У®гЬі яіЫісЙіЛііп апіті ргаеЬеге сегѵісет. 
1 оіеяі еі ргаѵе Л егЫ Ш»иі» ѵіДегі ргоріег опега ДіясірИпае 
апвіегіщвт соггесішпія. ропДпя аіізііпепііае, геяігіеііопетчие іая- 

. „2«*Г0^08^ши ет^п^а1іи5—обравъ жизни, дѣйствій болѣе стоовын Ршт 
йишрзд» къ позднѣй шей Ла*ш, иочч^ 

г™гаН1яТп^,ы™ш,,ГЙбшГ'™М Ж"8Ш- Эвергіи гметвеееаз ныя-фпгѵра, 
а1 Псал. зі. 1. 

дат. *' Пс“’ р 1& Шет*е а “* 01 1а* Ьмяші, іприігі расой еі регавщиэд 

НИТЬ себя.' е' °ТЪ КаВДрыИ’ 0НЪ отвиатплса. возымѣвъ расположеніе нспра- 

^ такому человѣку. 

в! ЙЬгісш11 = «іпршіісШа; сл. фраиц. ІпЬгісИё. 

** « ч» 
) Псал. 4. 10. 

,0) Мате. 11. 30. 
Переводъ Семидесяти. 

) ~ апішаііѵеіѣе. 
”) Плачь о. 27. 

/ <іі8сір1іпа = оЬоейіепІіа. 
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сіѵіаѳ: зпаѵс Іагпеп ѳкзе й’ііеш ^таііае, чре гпшішегаІіиіііБ аѳіегиае 
ригіогія сопясіепііае виаѵііаіе. Хашеп іп^иш ѴегЪі миаѵе йіхіі, опич 
оЬоесІіепІіае Іеѵе; (]іютат еі с[ііі іи^иіп УегЬі раііеіПі ссгѵісе чпч- 
серагіі, йіксірііпае опив цгаѵе евзе поп роіегіі. 

( ар. 12.^ (^иі ег^о Іиіегіі а іиѵепШіе іи^ит. аіпцгиіагі^г зе- 
<іеЬИ. еі зіІеЬіі, геѵеіаіа зіЬі «аийепз гііѵіпае гетипегаііоиіз аеіегпа 
тувіегіа. Аиі сегіе зіІеЬіі, поп ориз ЬаЬепз ехсіізаііопе рессаіі. 
гріогі таіига еопіеззіопе ргаеѵепіі, еі ргорега соггесііопс йерозиіі. 
N00 ешт йісііиг Ігаіс: ^иае іп іпѵепіпіе поп соп^ге^азіі, ^ио- 
тоДо іпѵепіев іп зепееіиіе х)? Роіезі аиіет еі віе ініеііе^і, гцю- 
піаш фіі еііо рогіаѵегіі іи^пт УегЬі; Ьос езі, а іпѵепіпіе, поп зе 
тізс.еЬіі (!шп іиѵепіЬиз, кссі яеДеЬіі яеогяпт еі віІеЪіі, Допес ріепа 
ве регіеоііопс уіпиііз вгиДіаі еі та»пат ітіиаі апіто раііепііаш, 
ДаЬіЦие регсиііепіі тахіііат зиат. еііат саесііз сопістпепя іпіи- 
гіат, пі тапДаіів оЬзедііаіііг саеісзііітк. 

Сар. 13. Маепшп езі епіт ѵеі аЬзііпеге а ѵііііз іиѵепіиіів 
ѵеі еат іп ірзо іиѵепіиііз ѵезііЬиІо (Іегсііпдиеге аіеріе аД вегіога 
сопѵегіі; ІиЬгісае епіт еі регріехае зипі ѵіае іиѵепіиіів. І)епіг|ие 
Ваіотоп аіі: Тгіа іпіііі ііпроввіЬіІіа зипі іпіеііе^еге, еі (ціагіит 
Оііо(1 поп го^почео: Л езіі^іа аоиііае ѵоіапііз, еі ѵіав зегрепііз іп 
реігя. еі зетііаз иаѵіз паѵі^апііз, еі ѵіаз ѵігі іп іпѵепіпіе 2). Т)а- 
ѵіД аиіет аіі: Леіісіа іиѵепіиіів теае еі іг;погапііае теае не те- 
тіпегіз 3). Іпѵепів епіт поп зоіит Іта^ііііаіе ІиЬгісае аеіаіів рго- 
ІаЬііиг, ѵегит еііат і*гпогапііа саеіезііит тапДаіогиш ріегтг^ие 
(ІеНприіі: сііо аиіет тегеіиг ѵепіаіп, (]иі ргаеіепДіі і§иогапііат. 
РгорЬеіа ііацис Дісіі: Пеіісіа іиѵепіиіів теае еі і^погапііае теае 
пе тетіпегіз. N011 Дісіі: Деіісіа зепесіиіів теае еі зсіепііае теае 
пе тепііпегів: яеД ои?1^і ргорЬоіа. гціі сііо соггехегіі еі етепДа- 
ѵегіі ѵіііа іиѵепіиіів, аеіаіепі ііепогапііатоие ргаеіепДіі. 

Сар. 14. У аіепііпіапив грочио еііат іп Деіісіо ргорЬеіае ві- 
тііів аіі: Ііеіісіа аДоІевсепііае еі і^погапііае теае не тепііпегів. 
N00 зоіит Діхіі. зеД еііат апіе соггехіі еггогет. еріат Дізсегеі 
евзе Іаркит аіісишв еггогів. Гіадпе Дісіі: Соггесііоііет іиѵепіиіів 
теае пе тепііпегів. Еггог іп рІигіЪиз езі, іп раисіз соггесііо. 

Сар. 15. Еі фіігі іаш Де аііів Дісаш, гріі еііат ІпДо іиѵепіиіів 
риіаѵегіі аЬзітеііДиш, гсзесанДат аеіаіів Іісепііат. зеѵегііаііз риЬ- 
Іісае Дпгіііет тоШепДат, Іепііаіет зепесіиіів іи аііепіз аппіз Доіе- 
геиДат еі, г|иі іп регіеиіпт сопѵісіі ептіпів ѵосагеіпг4)? Есге- 

’) ііф. 25. о. (*>пае іи іиѵеіііиіс Іия поп сопіз-еказіі. іщошоЗо іп вепосППо 
іна ітеіііОБ.'' 

*) Притчи 30. 18 и сл. Тгіа вппі сШйсіІіа іпіііі сЬ ииагппп репіііі5 і^пого: 
ѵіат агршае іп саеіо, ѵіат соіиіігі ыірсг реігяш, ѵіат паѵіь іп тесНп шагі еі 
ѵіат ут іп ааоіеесспіія. 

‘) Псал. 2І-. 7. Пеіісіа тѵепіиііе теае еі і^пошпііаь шеав пе тсіпіпегіа. 
.... ) Т- е. Іепеш, ріасібат венесіиіеш іп ровіегигп «Іопапііат гео егішіпія са- 

ріѣаііБ. рагсеигіо сі, еипкціе а шогіе ІіЬсгапгіо. 
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Ъагдіг ргішо Іікіія сігсепвіЬив (Іеіссіагі: зіс ізпій аЪ&іспйі 1), иі не 
чоіетпіііш? српйет ргіпсіртп шП,аІіЪик ѵеі ішрегіаіія Ііоиогіч егаііа 
сігсепкек риіагеі еяяо сеІеЪгапйоз. АіеЪаиі аіцпі іегагит еіті ѵепа- 
ІіопіЬия осгирагі аігціе аЬ асііЪиз риЫісіз іпіепііопет еіия аініисі: 
оится Гегаз ипо тотепіо іиязіі іпіегбгі. 

Сар. 16. Аіиіігс іп сопкізіогіо 2) пп«оііа оі Папісіія врігіт, іи 
(риТмія йиЪііагепі «епеч ѵеі регяопае аіісиіііб сопіпііи 3) йпсегеп- 
иіг 4), гоношат ѵего айоіезсепіот ѵійегсз яетіетчие Гегге яспіеп- 
Ііат. ІасіаЬапі іпѵійі, срюй ргаетаіиге ргапйітп реіегеі: соеріі 
На ітссріепіагр іеіппііт, иі ріегипцие ірче тргаияия сопѵіѵіиіп 
яоістпе япіз СогаШЬия 5) ехІііЪегеі, цио еі теН^іоні яасгае заіізі'а- 
сегеі еі ргіпсірів Ііитапііаіі. 

Сар. 17. Ясаепісае сиіизйапі Іоппа ас сіесоге Йерегіге Еотае 
айоіеясстез ітЫІся ттііаЪаіиг: іияаіі еат ай еотііаіит 6) ѵепіге. 
Мізяия ргеііо йергаѵаіш 7) зіпе тапйаіі сііесіи гесіііі: аііегит тізіі, 
пе Ѵ0ІИІ5ЯР етеийаге ѵіііа айоіезсепіит еі поп роіиіяяе ѵійегеіиг. 
1)аіия езі аЫгссіапйі аІісрііЬпз Іосия: йейисіат іатеп тт^иат 
апі яресіаѵіі 8), аиі ѵійіі °). Розіеа гейіге ргаесеріі. иі еі огипея 
а^позсел-епі іітііит еіия поп еззе тапйаіиіп, еі асіоіеясепіев йосе- 
гсі аѣ атоге тиііегіз іеіпрегаге, сріат ірзе фіі роіиіі ІіаЬеге іп 
роіеяіаіе йеярехсгаі. Еі Ітес іссіі, сит айітс поп Ъаііегеі ихогет, 
еі іатеп ехЫЬегеі впі іаіш}ііат ѵіпсіиз сопіи^іо еазіііаіетп. Ц>иія 
іат сіотіпиз зегѵі. ^^ттп Ше зиі согрогіз іиіі? <^иіч іат аііогит 
агЪііег. ^^1ат Ше яиае сепзог аеіаіія? 

Сар. 18. (^иій Йе ріеіаіс еіия Іоциаг? <(иі сит Ііоіпіпея поЬШ 
огіоя ^епеге сі Іосиріеіі ргозаріа, ерше сііо тоѵеге іпѵійіаіп зоіеі. 
ге^іае сирійііаііз ассизаіог игдегсі. ргаеГесіия 10) іпзізіегеі, гезроп- 
йіі иі пііііі степіит яапсііз ргаезегіітп йіеЪиз яМисгеіиг. Еі сит 
розі яіщиоі Йіез ассизаіогія Іе&егеіиг КЬеІІпя, саітппіат Х1) рго- 
пипііаѵіі, ассизаішп ііЬеге 12), Йопес ргаеіесіпз со'рюзс.еіт, оЪяег- 
ѵаге іиязіі. Nе^ие апіе аиі розіеа сризриат іапіі егітіпіз яиЪ асіо- 
іеяеепіе ітрегаіогс Гогтійаѵіі іпѵійіат. Еізіг, айоіеясепя. чпой го- 
Ьизіі тсішші ітрегаіогез. 

Сар. 19. Мізегаі ргоріег гесирегапйа іетріогит іига, яасег 

’) = І'асегс «Іезііііі. 
э) сопзМогіштц здѣсь: мѣсто, въ которомъ собирался императорскій совѣтъ 

или дума. 
3) то. что французы называютъ Іез е^агйз. 
х) =- руководиться. 
в) «ІігсіЬиз. 
Р дворъ, мѣсто, гдѣ, находился имиераторъ со своею свитой. 

) — подкупленный, соггаріиз. 
в) вс. іи зсаеиа. 
9) ргіѵаііш. 

|0) — іийех. 
**) вс. езае. 
12) пе лишая его свободы. 

Лоііопіііі ргпіана ргіѵік-іа. спііия яасгогшп яногшп. Нота 1^.,. 
гоя ), ІЧ, С|н{и1 ем- «гяѵіиз. ясіыіия потіпс вКеІжпШг. Е» піт'ппі- 

ѴегЧ1’ Г|1" 111 М1І5ІЙПГІ(І іі'іеі-аш. Ыігшііаиі 1шгп«г „тип.. 
фссгем ояяо тЫешІя. 801ші ѵоіііі Оаіііеі3), ѵхсіШ» ;п «к І)еі ч-- 
Ши, аг|діе1кіІ регікііае ьіігаііап®, яепШЙнк оЬтюЫ3) «Іііхчіѵ Ощ«1 
іаи* ііШг ,'приН фіошшіо а те риЩЬ (*яе гмЫ-шІпш? сит іп 
ей Н геііфо ІаеЛатг ег Йчінт, а Чио аѳ ійііѵі ріеіаіс япрепігі. 

Ьар. 20. 1ч саіш рпіеіио солѵапігвіиг *) схвшріо, «ч»1 янЬ 
рагге яю па ппііпі аІічПіІеі-аі. гсфощіііі Раііѵт тент ЬпкІаРя 
чта ион аітиіц, пес ойо аівіиіі. '.штріііі раит тиИа тіііісііі' 
чі. то ііпЬеге Яііііег* ро.чиііейб? Ройгешо еііатч ращг ічмігіісійі- 
801, ігаіег іЬсіаІегаі. ітііайгст іп еп ригіе і'гаігіч ачяп пк таі- 
іеш. Амі іпіті|іікі іпеия раіеѵ аііішкіп.ч іиіг. еі Сппог поп ГшГ- Раг 
"Іпі|ііе пеЬоІпг ѵоѵоі-міііа, еі раг ііігшч|і,с ові агса гстриЫісмп 
йгаіт. Сігтііфіе ітііаЬог: иі еі пои геййат ерюй раіег геййеге 
поп роіпіі, ((Иіа ішііия аЬ.чіпІегаІ, еі .чип пт чио<1 а Ггаіге еяі < опзіі- 
іиіпт. 1 ояіиіеі рагепй Нота аііа чиассшпцие ііояйіегаі: йеЬсо аіі'ес- 
Иші рагепй, чей тлріз оЬавдпіпт йеіюо яаіішя апсіогі. 

Сар. 21. Опій (1с атоге рптпсіаіииш Іиріаг, ѵеі піт ео, 
ірзе сош])1есІе1)а1ііг. ѵеі (ріі аЬ іія сопяпііогі зпо герепйеЬаИіг пиі- 
Ьия піЬіІ ') ит.іпат іпйісі раеяпя ей? Ргаеіегііа, іпппіі. поп (іпеппі 
яоіѵегс, пота роіепші яітііпеге? Ех кос Іітйапі рітѵіпсае Іиііа- 
пшп еі ііів Ч'ііііет іп гоЬтЯа аеіаіе, іяіс іп ргоссяяіі асіоіевсеп- 
Пае. Ше ріипта герегіі еі ехііаизіі оптіа, ізіе пііііі іпѵепіі еі 
отпіЬи« аЬшійаѵіі. 

Сар. 22. Іийіѵіі іп Тгашііріпй рагІіЬив розііия 7) ай Ііаііае 
ппея ЬагЬагоі рго^Ляріввбв: яоііісііия пе аііепо Ііояів япшп і'ерпнш 
аііепіагеіиг. ѵепіге. ргорегаЬаІ. сиріепя йітіііеге СаШсапа оііа I 
регіеиіа пояіга даяреге. 

Сар. 23. Наи тіііі сшп аііія соттипіа. 111а ргіѵаіа оиой 
яаере те арреІІаЬаІ аЫепІот еі а те іпіііашіііт яе ваегія туяіе- 
П18 ргаеТегеЬа!. диіп еііат сит гитог чиійат ай Ѵіеппепяет рег- 
Ічіізяеі игЬет 8), риой іпѵііапйі еіия аіі Ііаііат ^гаііа ео рег"0- 
і'ет, фіат ^аіійеііаі, еріап- егаіпІаЬиПіг те яіііі оріаіо аіііоге °)! 
Моги еі айѵепіия шеі ргоііхіог ѵійеЬаіиг. Аідпс пііпат асіѵепіпт 
іряіия пиПіія ргаеѵепіяяеі ттИия' 

... .й Иисотгги) КЪ Валнтшіаиу Младаіюіу о «мегааовіепіп ямпескок 
религіи было посылаемо дважды. 

*) Л,ян. 18. 4П. 
3) оЬзіаЬаі. 

гит сопѵепігепі еиш, схешріши раігіз сі пЬіісіспісз. 
) шигакпхь иовьіхт, податей и валоговт,. 
) разумѣется^ Юліаит. отступи и кт., огішчавіііійсл с нисходи тел ьиоетью кт. 

жителямь нровиниш. 
7) находясь. 

ИгЪз Ѵіиппілъчи, Ліешіа, т. ѴІсппе, городъ вь Галліи, и а Гопѣ. 
) сл. оріаіо ѵепіге и т. и. 



„,мЧ те ргоі'есіппіш, геврошіопяу .)щиф 

.-опт, т, ** я.»егй„0>) іпиггеге пои .горіе,^ “гос Г 
Й“"Ч «тшіЫіЪщ пои йсііііигпт. СопРптіти Ьос ша? еше~ 
1Ю-ЩГІК. Іигегае ,1а швіпіепйія лияйршЬю 4) іптссЙо опіііпвійо 

І,|П5'Т1І а"ве іп"геи,™п Йег ітрегаЮгеп. 
а" " аЬ ,РЯ* а '>“ІЫ'8 й«™И*ипІй, ІІІІеі* 

2і? 110115 »!'' ѵісІеЬаг яршаіае теае ргаевепіііе пгс 

*'і тІіГі.. Т Ѵ1ѵе,иі мы 1111110 Л'Ьсгет геаіпті Ежпмагт 
(110 111111а ЙМ аыііщсі, рслѴиІа, ЯиПщ и,а* асссріяяет тт.-ж 
ршіі тш роіищвши ргорпів апіппйіЬич ■,) осештеге ейапіві іірг 

сга,|ие 8СС,Т уе1ІІ“’ ‘1шп ,Нев 5«М"С0, аЛѵеиіш. 
. 101 1е-° )• сссе гевспрішп ■. атріи, мі »іпе тога пег тііпт 

рпіагет ео диой ѵайет Яйеі іиае ЬаЪеге те арийЧ 
йтт іеіі* Ьпт гечШі? пит тогаіиа вит0 Дййііиг ео п( т-о 

І-пт'в"1 °аи8’ ПеС аГ,’,Чгаге'- ™18а111 і«» Ш .упойпт 0;Ш,ѵ 
шГ^^^Глі’ГШ ГП,т і'т‘н*)“е8 анонса сгеЬго нт едсизаѵегдт, вей иі іряе Ьадіагагсіиг. 

Сар. 26 Іи ір8о жг#ки ёевіагит іат гепіш ішіісіа р0Ш 
Сорщ^е, вей рюрсгапйі аіпйіо піЮ айѵсгіегв роіегат Іат ?ш,о 
гаііаш Аірйіт ,„ёа, еі ессе тшйв 1тпк пШ, еТотпшЛе' 

Іат, топе ітрегаіогів. ИеІІехі ііе.г еі ЯеііЪив твіа Іа™ ОиіЬча 
е„о ѵоіів отшит ргойсівсеЪаг? дио ретііи отпіпт геѵРгіеЪаг'' ног 

П' ' 5еЙ 8а1і11ет »»Р«т риІаЬапГ^ато і2 
' °е1іаг Й0І01_е--' рптит Чиос1 іапіив ргіпсеря, диой йиісе ьі пив 

ГЪГ? '*а тИ СІфШі88Іти8 оссіііівіеі. УИ08 сёо я« віив ешя 

1Ж ЬлІ'1ТпГГР0Г,і Чи,° Ш‘еГІЧ ^ аЙ 1110 ті8егіЪ вирегѵі- хір V евреи ргоірсіив еві аіепйагію ”), іегііо йір типе сіиаегеЬаІ 

ГгіХайХг ’ ,іште ѵемгет: 1а «И ^«іия чиатйат ѵепіигат 

Сар. 27 О іиѵеиів орНте, иііпат Іе ѵіѵеіііет іпѵепіге іюітв- 
вет, штат іе йііаію аіічиа тео гезегѵаввеі айѵепіиіі №Ы1 йр 
аіічиа те, ѵ.гіиіе роШсеог, шЬІІ ,1е іпЙе„іо аіЧие ргийепііа 4й 

-аіяся ^Ідат#е\еГио^."ШІЯ “““ “6° аысш“ ®«иосі„ „ „оковав- 
2) «с. Ііаііае. 
3) = ЕирегЯис. 

иивераіС™*10™ °СОбЫЯ СТаЕЦ“' ^Р^^шіявя иа иутя ди отдохновешя 
*) па собственныхъ лошадяхъ. 

ал и^|ѵепіг#'“ рго1'ес1іопип ™’а"> Ргосгазііш. Іецо Іе Пег ш~гезшп евве, щ 
’) = і'рівіоіаш. 

> здѣсь разу иЬется Арбогастъ. 

бодьшішъ,кредшомЯг1иЫтаогреб^явшіесяПліз1,іь^^ЬГе ’.ив0™11к“. иояьзовавші Ся 
Оші имѣли титуль зрнсІаЖГ Д исиолвевія различныхъ иоруяашй. 

зьт гйліагг: гл-гл 

Іар. ІЧ МиКа ІіаЬиспни, ,рше (епегеш. „нпс піЫІ „„ 
рыеіеі Іасптав сі ІІеіив. іл)иоіі(1іе ші1,і „тіог ай йо1т-еш ев сге 
? І1<! йеішіши. Отпев іршпіі те Гссегі* рп,Іев(апіш-“Ѵ отиев 

«ГЛ Г оСГ ^ 
Шш ^)г;]р“;; а,Й 
2 ееѴ'Г ИвгТ 'е8а1иь геР°«ѵі ОаШав, еі 2 Йике ІТм 
оНісішп Іии рго ваініе іиа рпшо, йеіпйе рго расе агппе еіеіаі' 
цші Іі-аіспіав геіічиіав ровіиіаііав, попйиш рго'іе ве^гив 
рго Ігаіегпае вериііигае Ьопоге воПіеііпв. ’ 61 1а1п 

Сар. 2У 8еЙ і-еѵргіашиг ай ТЬвепов, еі ірва йоіогів іп<п-рйія- 
™г 'і8сега )'■ Іевіаііог, іішщі ЦЫ. аиі (ртій аввітіІаЬо ІІЫ 
Ш а 8а1упт іе Іасіеі еі ди* сопзоІаЬІШг Ц 
Ыі ®?аРпа Ас4* еЙ 8иРег Іе соиігіііо іиа. диів вапа 
Ыі іе ). уи,в аиіет те сопзоІаЪііиг а чио аііі реіцпі сопвоіаііо- 
* Ійсшт, Ітр1Г тг атагііийте, теЬгіаѵіі те іс11, =) уе„. 

™ы 

( ПШ шііаааіит тсійіввет ргоровііае Іесііопів 1Попой рориІив 
ргшрег Ьепсйісегеі Шит11), диаегеге соері, диів Іеі М вЗ! 

еі Йівііпрпеге Чиой еввеі рориіив, аііег йіѵев, аііег рапрег^Йіѵе* 
Іийаеогит, раирег ессіевіае: Йіѵев іііс еіодтів12) віЬі сгейііів, івіе 

*) ргоіеаіаіі, сіа-лаот ^:з»а!. 
2) къ Максиму. 

*» 'тІ8Сега ^°^01 “ шіішиш (Іоіогеш. 

-1 ехаесрІьГГе I с^іІГГ^оШ^ 
шаге «пМю Ша; „иів тиІсЫіиг ШІѴ ” та”"а 081 е1ши Ѵ1І"1 

«у {ере* І; Л ЬеР,оѵ11 Ш аіяаиіиатіішб, іиеЬгіаѵЙ те аіауийн*. 

7) черезъ крещеніе. 
8) = реііѵіь. 

сій иЖЖГ“ процзее, зиа іха рѣчь, ев. Лмврс 
14) еваш-ельскаго чтенія- 

Ц 8с“іітіЛі8ЬС1іе(1ІС0 свойственъ лпшь позднѣйшей Лагинп. 

Іо* 
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* --- ~,ал 
ог рімііі.ийіпет Л®' т'ётг’п'. ^ѵійа' 
ѵі,!еЬіи, ЙІІтц Ьоп.іпі., зейетет а,! йеіісгат й!“^. “п” 

*' Рй™« *«'»: Тіііі йаію сіаѵе* гоуиі и.йогпт' Ні, а1і,и 
Р*'л' Чш гсднит саеіезіс сІгитЪаГ5 Чрл о„,і; ”11 е,о° р-ш- 
«а, ііпрііі, и,,,,,,, “ (1 аШІ1 Ч'іо'і.оііо ран рог: Т..1- 

~ г; 

- х; иг 
(пт езк Веаіі ' ралргата ^ І*и|И!Г 8ІЯ,'ІЬ'1- (иі <Ис- 

&Ѵ& «Гй ^Т:‘^5Л ьь": 

гіз: сріопіат оз рессаіогіі ,.Г ш,Іі ■ ’ 1і№Йѳт Ш()ат 110 «асш- 

« «*» ітііаіог >:а!,ц^,Х 0^^' ®П** М'8'° *от|,ш* Ісй18* 

і« 2*« ГШ ™ Я™ 

&ХГоГсЖГІ Т“ =; « 

йіптіп- ІП іжЫіняИ» 7 1 ? 1 и8М«»вк сі огепшз, по іпцге- 
’ ,юс •*> пе Шейнина т рессаіищ. Насс езі 

8 Клрігпѳ. *. и. 

ШгАтХ=§ І';,АШ01ІП ТЫгЫ«5 ИЬ» Ьптіпіч Ж1,„1ет а Л«М* ѵі,■(„!» 
О Матѳ. 21. 19. 

511111 <‘ПттіШ сопіе! Т°Пі1‘’ ‘"цШ|1 тешл *иРсг Ѵ04 «* ‘ИюЙс а те .,иіа шШя 

") Псал. ЗІ. 7.1,( йІІ рап,,егга ЧВДйп, днотат ірропті ере герпиш сасіопіш. 

До: «Й>і- Пипа аиіеш ЫЬсо, І.огШ.І 

№ Доіозі Е„,;гг »« «ияегй, Чта оз рессаіш* сі 
тЬіь оііц сігсцпиіейегііпі те с* р\™1пГ а'Ь’егвиш те Ітдиа Доіоеа, еізегшо- 
(1сіга]іоІ,аіц тіііі, сдо аиіеш огаЬаш ^ °ГШ1* Ше ^гаі|5, Рго ео и* »>е «Ыідегелі 

) Ьі|іее. 6. К». 

еиіт Ісшагіо сіиічііапі. зі і„ зиае апітае регіяцішп ршЫшІт- 
шогіет аиіет Ітіеге пои езг реііесііошз. ( 1 т’ 

Сар. 31. Ко8аге апіет гцііз ѵ) йеЪсІ сі рго іпішіеіз зиіз 
.-(іат рго іЖБсчпепІіЬіу, зівиі Потіпде огаЬаІ йісепз- Раіег йі- 

П0П °’1І1П 8СІШ1‘ "пМ сістспііат 'та8- 
И.Ш1. І1І1 зішт регзециеЬапІііг аисЮгет, ірзп айѵегзагііз ,чіат 2а- 

У* РМсаеа^оиаЬаІ»); ,піп оііат івпоптііае тпіапипе ехсХі 
а.і.шззпт Йісспз: ()піа позгіищ чщ,І Гасмві; пат и яс'гоііі Поп» 

“иш 1,0,1 ВЛ-ждаргоптг зшш, іп сііічз роіехіаіе ас іаге вгіиЬЙ 
егапГтпсЛ1гЬіІГ?ге“ІИГ- .Е* Ч«іа поп зиіа СІ.гізЫ рсгзесиіогез піиз 
и ат пюПс СОМепІі, асійсімпі таМісІа акціи соиѵіііа, т аіі ірзе 
Маіічіісепі ір.зі, сі и. ЬпеЩспз Т)осиі( шш цппс] Ышегс та^ 

!йпг8П‘ІПІ11"П ті"1ше Л«*«ЫИ"Р, ечт ІИІ.СШПШ Ьепесіісііоніз 

1,08 С0ПѴІ‘іа ,,еЬеа1“’ "ЬІ 1 -‘-иіроз- 

Сар 85. Опій Щий (Ціой тогі поп ІітиН:-' Іщо і.го отпіЬиз 

йпізНз'п ''Г"'4’ Ч1і°а “Ч'охіііпіішЙГйт ѵосагепіиг чиоЙ 
V, 3 л*е а1и »ег,СІЙ«геп‘8& зіЬіцис рпііиз пюгіет оріа- 
Ш'Я Т а1і1в са!18а #г‘18 "ос езі Ш„Й еіап|е1ісцш І)о- 
ш. т іря.і зш саріюпо йіеопііз: 8і те цнаепНз, віпііе Іюз аЫге 5) 

Ос .іЛ Шире рго оттЬпз циоз йШреЬаІ, рго Чпо ашіеі зиі р, гит 
рта в; ші, зі 0ГПІЮ8 регігспі. 1 

„ „„ Сар’ 36' А<ІѴС1'(ітш *> Чиет Сігса 7) атіеоз зиоз ІіаЬиесіі ат- 

Г , ж! ^ ТеПШ1Чв Я,а8 ’ ЫЬиег“ «*сІат сопзМегетпз. 
чпіттп Ш ФГ« 86 С0П80»аІпг. іп ірзіз геІахаЬаІ 
апітпш еі Іезза сипа согйа °) тиісеЬаІ. 1іо8аЬаІ оаз, пі *і то 
рпитае зиае Іараи, зі зегтопе аііцчо оіі'епзае Я і'гаігс тЫстІиг 
іріюзеегепі ѵешат зЦи а Потто Пео Йергосигепіиг. Мапиз са- 
рііа зогочйшз озсчІаІіаПіг. оттетог ітрегіі, тетог цегтапііаііз, 
еі (ріапіо таціь аіпз роіизіаіі.з іиге ргаезіагеі, Ітс зе таа'з Ьшпі- 
ш зоѵопЬііз ехЬіЬсІіаІ. ІіоцаЬаІ пі поп тетіпіззепі, іпічгіао тс- 

ттіззепі ргаііае. ’ шс 

Сар. 31. Ассійеі'аі Щ ципййат йе еапіт роззеззіопс ачйігеі Іи) 

“?'1ит; 1;ап1!18 е*т сга‘> 111 ейат іп сапза зогогшп аецциз Ш 
■ігіпіег а рі'оѵтсіаЬЬт ае.ч1ітагс1иг- риой еізі шгса 11) запгіаз пе- 

*) = іііііедие. 
2 Лук. Ц. 34, 
*) гетіІіеЬпІ, соийшшЬас. 
) Псал. 10а. 28. Хаісйісспі іііі, еі іи Ьепеііісек 
) Іоан. 18. 8. 

е) =--+ аштаііѵегіітие. 
2) = егда. 

,.чл.„ ^ У Палеішіпіала бы ю три сссгры: Іизіа, (ігаіа іг Паііа- изъ нихъ нги 

’ ■і’ритер^маоТКГ °С0Д0™’ ИЩ6 ПР" 
вь качествѣ рѣшающаго судьи. 



загнил ігуі, г- — 
,І1' І,МІ' *»> >~ «ИМ 1 сим ссгісЬаС ,, "„ о^шісѴі'ІГ' 
іііісгѵсіпті чл’оггя. КсчпьіГ гкі ішіігі»,, „„ і 1 ей аріні ірвд* 

іи, аиі рілМеп, ІасЙеХ Хі™ітХл™ ХіГ Ш'"0""Ш' "С « 
воЫІіит риеШгшп айтепіслп, ,,і„ш ,як V"1 ? р1 ") 

геіісріегаі, пишет, Йо * Ч"0*1 ишь-г -,ІЫ 

'«а ™пя ѵеі і-сшііііапі в«*шеТ“ I ,|1мт Ги^и“ •» 

лТ 'Тг,іач ‘ІіМг геййійіі тіі с-тпі у Х“ Ѵ 1 Гга*»г "оіиіюгея еі ЙІНогез шг ххгхг1 ѵ5е" ^"ік— 
;Т, л( лес іркіт “ЛЯЙЙѴ 

сХійепо атрІіГ'чп^аоІоИ X йХ У ^ ™»№ 
гоішінп, флип .Мог Іопрсеаі. Рпчсппі,Ѵ-едиепіег йГ -1'1"8 Г<Аш 
іеш аШтаЩ, ПсИк -ей^егапі ,Хл л п г еНа.тішас еі шел- 

Сал -ІО I)°-л 1® йь еі ліиевішл чоіалтг айесіит. 

Магіа Й Я** 8, СІ *** * -«* 
8й»*ап іЦат Іеко, (іеліет гол гХ ‘"с-"'""™*,1. І^опеш. 

?$=: 

ітрегаіоге, ®шл ЙІІітшІ ЦашІо тіій ЬеаСССтТлаЬаГ-)' 
Ш Шнюойю Ысегаі, і„ йоглт итоге влррІлЛХК "І 

^ = орозѵо- сирота. 

пР,п|а^ле^ііші^хъ^к7^дарствующсиуСдоыу.ГАшІ.?гс 
} ігасіпв 8д4сь = пріятность 

}іі) ~ гесгсаЬяі. 

|> Граціала и’ лмётйвЬша*11115 ІШВ' ***** І,1ИІ іі18сі1,п|о: Щоттаіег Іи.і. 

НалетЗГ"0' "°Г* ою> "О"*** «• Мымгь, откуда «вс».™ Юстввл и 

любо л. І^апіа'н^^ВмеитшііОііл)11 вес .■^,ІВР°сіІѲ мужала хвалою послГвШииѵ; а 
ріісіищ (еі»1е1 возбуждаю ю, нлчъ плп, Т”6 “ХЪ п1іеждеврелюавоГг коичавн Йтр- 

- 1 а вь ночъ пеаі.ерывавшуюса скорбь Нгегскіііаа эт.рріісіі) 

ЕЙ^4**** ЙПЙК 
Сар. 40. 8есІ асі ѵмійцп, яшсгао «Няе. іоп-.Й;.ІІолещ гсу.т 

Й.Ѵ.К Гм геГиі" 8ешгипі *) агеі-Ыім ѵіш о.шл-пі ’ сопздіиіои* 

ЙѴ? рѵ. "'‘“'Г 5І*’ ,,,Ы| 1ІЙЫ‘ Пио ІМ.ВЙЮЛ абсгспт Йо- 
е , !■’ Му п г ' **шши и,ІЫ "'Іиншіііолсіл сМогі* 

,, і ^ 1юс "іав,!і «* солуоіатіо аШсіе* опт .шелл 
сопвокд! ѵеів Н йіиНий люагогет сіич р.„сьіч 1 ИП 

ѴРІІП 1"*ісШо‘) І'-оЛ.,,, яетопія теі 
' 61134 а«Яы*«11 Іатгаая: иг.. «1іт ісі Іаесгс ѵеііеш оНалйчі 
ро.«еш: еаі епіш ріі, аЙе.Шш, с|ішсйсш. сСіал, 1,.юіі уоілліав рт 
Рісглллрл. кпіѵі* Іасгіті* оларогаГ) 8е,1 іП^Іо'Тѵе 

МіГлІа'^Ѵм'1 ѴЧЙГ° ІМІ,гет ЛіѢ#йпШЫі» геуеШЫв »). уеіауег- 
Шія рк»ФШ, ѴРІ іщиіея-отвні е.\< іісііб. І11е ѵоьіч шапса( іи 
согйо ,цс ѵіуаі п. ресіоге, Ше ИлрМаІл* ріь ]1ащ.Са, гГ іо 

п,П °8СНІа Рѵета1 )> >•"« яелциіг іл осой ііі, еетрсг іп 
• ’ ш. “Мечт»*, ветрег іи вшлШші,: 1Ц« і„ы іаіі, щ 

о. тЬй і.шсаия *ст апіе. ОіЙіѵіесатші сіи, аогшплат іе 7аЙ 

&йГ^^ХШа‘т'Щ і|13 -ШаГрс1" 
ь I с ' ■ 01 ,ат пев *»тв* охсіийаі. Гтріег Ііклт Йо 
Н§ ч,11!е8’ ',с ѵо1’18 8і*йог гимаЫг. ІЛ уоЬі5 ез*?ЙІіаГпіІЫ 
кт ѵоЬіз іаш лето роввіі аиі'еіто. 

Сар 42 8о,1 согрив сіи, іелеге сіевійегаи,, ЦишиІиіп сііѵлл, 

ялг 1Ь ІМе *,Ш,,,Іи5 ^ ѵоЬІ8 ІіаЫгаііо віі, X й" Ха 
I аіа и, ш дпо ’ага уоЫ8 шетііга геірлевсет. 

№р. -1-1. <$к4 я те асі іііит геѵосаіів сіоіогет .той сію 

уіІі'Ггіл6 Гл‘ ПС/,^° аЬппо йинтіига сШіадс аеіаіе, дпетп позігас ;і; “г;'« й“" "ті"'- ■■ * *««■ я 
„,„Л «, й,3"Е? """ ‘«Л* «Л »« «оп..„, _ и. 

1 1 ек(’ иѵ,(> 11110 ' «‘а «•*, та йт й«лг аеі.ргла (Іло 
шМо опте пол ЬаЬе* вепвлп,, слілв аліі ѵ,у„. еіХ оГл'её 
теаЬИ асі согрет; еі іасіеі ІІІпй. слт п-ілва ілегік гсуіуічѵХ- Г » 

Гл X ^ ^ Й л мі (ев мів, вест еі ееіеп еріі врет лоп ЬаЦевІ. Хат ві сге 
йітлв с,лой Ій» тоПтт С51 еі гевштеуіі. На еі Ііелв Шав рлі 

‘і = іпѵсшгееш -Іиічяй. 
3) = событія. 
“) = врові-іа. 
) испаряться. 

І.оковпіго60 стеті,ія « Другіе првавашс отчалвлов екорй, чоглв оскорбить 

*) = йирпюаГ. 
7) покровитель, защитникъ 

сслітате^'ар^^^іезарю^^^^^сшг^хя^^ісовріагівт^*^ Я11^е!1^ ~« 



іиипс^гввит-йіо.4"”’ ''г1'1"сс1 с,,т **>')■ иыт#ты$\Щфт 

|,пс тю' * оявХіпгГЙ 110,1 Ы»(. 
8М* яі 'ІеГітіісгпіп ііс,- Ьос „..[Іи- П1‘ "ч Iю** іпогіет зец- 

м. ев чип,! йпі8 ам рвсшонпп у м Г/ * а, *“* '“«‘иеиЛа поп 
'|)ше 1119,1 ■ч'есііонс герагаіп.' ТоЬ «ш,,! і , ,' *Рт'1|]а ,юп 6І«- 
?.ат 01 м» оріапйат |„-,8 ,І1С, * . ЯIе. Іое,! І,ес '«оИет Мтеп- 
?1Гі* « лЬчі-ішсіеі-рх тс. йопѴ“""Ѵ11 '“Л™ п» даіо- 
^епфпѵ. ш адетм, -5 гы,,, „' а 1,ш„ <* самйіпа* жіі]і 

' Дм ѵи»е пит Ш,Я ■й,ст І10шо- ѵіѵе(. 
ѵо.аЪі, Сі про МЫ пЬиеіІіміг т™ Ж, ^ іГ*пш Лт- Типе 
-ркана -). оргаи а,1«еш ташшт іиаліт пе Й,- 

аесаіг: ІггаеиіапѴппі Ь^'тюЛгіл!'* ** Т.1т1 ргішяега оЫвгіі 
"«■Та,,«а спіщ Ш таЙ^'^Г .ЙЧ^!|» '■оіешт, Йе- 

псо аіЫсвсетмс Іешроге, ші-і ПІК „ СШЯ 10 отпіЬ* ІчЬ- 
іпопат ГІ0І01-І8 аЬйпс*. ОиоГгпіт ""с"'1 о и'8’ п* 0,ш1ет те- 
іті. айщігаііолів. <}ш;т Ьеаи, р"‘ ’ ГЙв,ІІ‘8Й8 **■ ЧиоЛ Ыів 
ѵаго роіпйзеН Зе«І Чпія , ^Ыіса, а сат еЫ„Ми3 *ег- 

1,1 <т (іийі8 иіт’йСсК™; П°" ,і<' іп «ет™ <*«, жі 
# “» рЬі-Ыо е«е тиШ теІійв, А аТ"',’ 1итіт- Чиіа йіадіѵі 
,ар1м* »*. сожоЫіЛит фІпй аГтсм’ 1Г т1 поМ. гік, 

Сар. 17 І)спіппо и, •, ™п1,0Іа (гаивіелі. 

гІпІеРаі ИеЬв* певіЪіЯ.еЬ^ ”“***■» поп 
епт С]|.гі8Іо. т Л ’ 6„ Ѣі'Е <ШМІ фІѳт 

91шп Ат,поп Йішщ Щ ѵіі оссізип “, Г"" Т чшм1 №ег0' !,1“- 
ітегетріпщ Йісет: ЫІІад шепТ А]10= АЬе®*п Йокіі 
шпосепіет Шіит поп ршаиГевво°Г Ші1,8теі18 АЬевваЬп 

Р>° ^ае^, Шш ^іпщ^йа сге.НгЪб"гпп.,>1 реі'1і85е 

Ьото ,1аг-^ « й2й«8й 

«о « аЬзсш,- 
ѵх^ігсіо (Ьпес іп.,??♦ ■],0Ш0 гиг?ииі ѵіѵаі‘3 С|ІІ1С«Ч Щри*‘' -1,11 чии гесогЛегІР 

Ѵо“і* т,‘с,ево г^%в& 
же сит гагі8Й,'^і“7в^і,^і«к> «м- 

Й ~ !!*р-1». зе: 
I г Рар- 18. 33. 

і1"9’ ,<“'Ъ **• т " и"Ж,?: Іт тпптпш оЪ іттсиПіаш. 

а шоі Іс. поп ,1іѵо5. поп іп- і «а*».. . 

І<* Лі«т Ѵптягаы мщі ІІаіі ,Т,Ф поіепІГ Й1Шг1Ьив хпЬМв«вй 
аппЪая, еіпз: ф,апйо ѵпіеіаг ІтЬеге пасет Ж *”‘С" еІП5 іп 
*>0 )■ Л оіич ршоппс іпііч Мт ооо.і “ , 1 11 ѵетс{' «И5 сѵег- 
«*> «П8С ѵы«4 !-К,! “ ічвхйве раНспісг йято ,ІеЬс- 

“* ііісзіііпііі* ек(: оріа^сі ІІІоч м!""І^І!ЙІ8- ЕіІвт Йагііі щд». 

® г— 

рога іігоігаІтціт-- Паоппп Іт^±Ш*МВ^": Іт У» іет- 
трШіжіо Оіадиізн* >) ашріехи 5 ,''ПГПСи1;1 ш ^^''а^с,',1,' Лиспа *) 
я* «строга ровівІаѵМ со -Х! ,11 аспріппа Ьці,^ Шіа Ы» 

ѵоѵега*. ф11і, т 1г™т ітЫ,! « егГ Лгпйеіппв аЛ рІаР- 
,п,,т «ссиггегсе. Ру8і ѵісіогіпт грѵ °^ег].е1: Г,оп 1,110• Ч«о<1 кіЪі ргі- 

ЛМ8, іртга рсошіГ Ѵ?ІГГт Д ьГ“">,ѵ0ССПП'Й №- *"»™ V 
Сііа, ІтреЛіаіі то іп вйтіііпт гі | Р:1«ег> ‘Ьсопв: Неп те. 

арегиі оя теит ,1е іе ай „ т Т ‘аС'“ йЧ ШІЬі- ^ «чі* 
'Ііхіі ай пищ: Раіег я, іп п,с *■’ ^ 11011 і101»™ аѵеПеге. ІІІа 

* «ге гио ■*). ке ііёпіш йіхйДптѴ?1 08 4"Т’ &С 1,1,111 “* ехіі« 
«ІРІ.Ю іп «0ПЙІ118 8ппег ѵіг-'йиімірт Т теіві1ні8 ‘ІчоЪів, оі ѵайепч 
шоае1). Ііаф1с йпоішГ Ж“;"Г сошрагез атісаг 
ітріеѵіі;. рпас йссгеіо рорпіі Ргаоі , ,11спч1,и8’ “пЬ'11 тппив 
сіпзйош ріеіііз йчпіпі* йеріГьа'шГ *” 1ІШЮ ЛісІ1118 аЬ 

езке топзе.з ІерІКе 'тіа" іийісауи"11 сі^ р Ѵ”УІПІЙ*І8 «,0і-ет йпочвае 
«іо; еі Ьос яраЫо Срогі» 1 ™««» 
'оЫбсат отпев рорпіі йеііеѵегіп і о а «,а,1с18 8е {'КІ!е йеііеіат: 
С« айітс рагѵа Ргоѵіпсіае; 

кйітсге розбсій ехіііо. поііоі *1трп ;м1р1 “ ^ Лаігет ѵеяго 
«ап: Чиіа во теііпз ѵіѵеге сгей Г. п !о, ■ ™ аМ,сйопе 
ір-чпт топ, Ч1,ат ѵеаігят ѵіѴѴго^і!,- ■ 1 ’ 4111 °Р«аѵі« ЛоОчз ве 
«е.; ГШ рагаіпв сѢІТі !^ Г Г,™Ь* № 1ІЪй11- 
коіаш етіяаве ѵосст: Ѵар тівегів вот, ч °'18 I «І1С, (,1С1«1"' 1,апс 
ѵозі.патрйс.ш.шттп1 чаап, «пат' ІЙ<1’1С ,,,а^8 

’!“8- ^ ^ =СпЫ 

I 1шш8= саЛаѵм-. 

Оѵл'’ме «“Лг» ЧЫІІ.Ш, 

*№> .<* югаш аи'Ь«^Л1Й5^&22!?Й8Й^ Т л ііичйа «. А,,мі,і 

И,й^1^Тй«оЬи"“ і’'‘шлГс"№: тог 
ваш ѵігеітіаіет швам сшп АіЬ^Й& сіг<м,т,.а„, І1ю„і,., с.( „іаі1. 

і — сііаш Ьіш. 
^ =-- Йеіпв. 

1 а™,., вь ,«*,«»« во^„„ „аШа скорСь, до,,,. сго 
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Ііеііііо? Лцпііі міаіи ііигішп Іюс «оіі ІшЬиіІ. пт м мпттиш т 
папаш ѵеивлЛ. нигшп-шг, & ргохіте Ьаріітагі ад а пи- теііе 8І« 
пійсатіг .1 Ыео рг* сеіегір саадвія те агссяопЛит миаѵіі Хщі 
ІшЬчг рг?п дгаітіп «|ітіъ (ІадМемгЙ, поп 1шІЛ( Чпаш і.оі»«иі1 
С('п* фпа рорда», асгцііи ЕС ишіг ііііиі евс Івдт* п.щсішпцш 
топр ргаоѵепііій і'ііегіТ, міііші ипш іи гсіріій ітіі 

* :,1’- Зоі'о ірішг, Раіег чип іо, пиши* зѵгіі то. пиоіі 
М( >’И:8 Чша 111 «Рич»** асм ріі, ,,„ог| ТЫѵі.1. (іиіа м гаѵеіа- 
.кіпе сорміѵЦ, ошспиС. Хоі», іпфиші, адтѵи то Ѵа1»і(іііііш0 ши- 
1Ш\ фіосі соп иріѵіг, пиита ,|щл1 р„1ю8си *} 81ИЦМ> г(,Ьн8иі« 

Питч Ьі «Шеста ае.аШкІше йздМщэег, тмеп поп рент» а Спа 
ппаепсоічііа в«воі іііопщ, (ри сеіегііат Шшрш мкеі тш ѵоііш- 
•аіе ІгашІаТи*. Бвіѵс сг^о чегѵо Сип питче чгяМм ииш аішп іііс 
пт.финн псраѵН, фіі апт Дісш тоПі.ч ттрІопіш 3) ргі«1с»!а *- 
пкоаѵіі, Ііік пг^шійтк гцнщ геѵегегі риявсЬ АгіяаЬаІ ѵігогиш са- 
Тегѵа іігепшіит, «аіррІісаЬаі. вепаіия: пои іпет.исЬаі ІютішЬпв сіічрН- 
сот. иг, ТіЬі .«оіі ріасогес іп Сіп-Ніо. ІЯ ІіаЬт'і «рігішт Тиши 
фютопо поп агхсріТ, @«іііат Тиши? 

Сар. о.-). А и* «і фііп. «оіешпіи-г пои «ипі ееІеЪгаЫ туйсгіа, 
пос тоѵеі.-' ег#п пес піагТлтея, «і саСесЬишепі іпогіпТ, сшопспШг- 
поп сини согонаптг, «і пои іпііішііш-. «М «і аЫшшйіг *\ 
«атщтпе. еі Ьішс «на ріеіі* аЫпіі с* мііішгав. 

Сар. 51. Кс, ііиас*о, епш, Потіпе, а ігаіж «еіипрая, пес 
шрит •>) Іюс рійА веипапйаіія раішгів аЪгнтрі. Шс Сния ішп еі 
то пніісіо ѵшйісатя«), рогісШатг атрііш ’) СгаЙаші Ш адра- 
* . а ігаТге, «і поп тогеаТиг е«ке сит ео. рог фіет шепііі ѵіи- 
Іісап. упав ііі» пипс танца агі Се, Раіег. егіріТУ фіа« рго 1'гаіге 
пгесеа тпгііСЯ й іпітеітг ашріохи? (|ііета(Іпю(1ит «іЬі епш поп 
раіішг аіеІІіУ 

Са[) оо. Аііев». еііат раСсг, Цч{ шіііііат $иЬ Іиіііто еі ті- 
Ьчиат« Ьопогев Ясіеі итоге е) сопіешр«іі. Пона раггі Сіііипі, Сгаігі 
рсч піапкиі «шип, сцюгит пігштіче іппіаіив е«і: аііегпт іісіе аіге- 
гит (ІеѵоНипе рагпег аіфіе ріеіаіе ш іешріогчт ргітіідаів ’гіеис- 
^аияіі. ЧчоЛ раігі ЛеЙіегаі аііптхіі, фшЛ і'гаіи- сопвіішіі сияіо- 
(Ііѵіі. і.і Ітіс агіЬпс іиіегеежіопет асксііюо, сиі гепитггаііопеш 
рг»е*что. 

спі 1 Пі’ему*в- 7- ІІ1Й,ІІ! ат'№ ®і 1Ч'“'Ф рпШетиИ» іисгіі, іп геігірегіо 

2) • І»е1іѵі1. 
]) разумѣются языческіе храмы. 
_) ЬарЬі/апінг. 

) иго здѣсь въ см. соединенія (ел. соп-іішіпт). 
т{ 8а котораго Ты огомстнлт. Твоимъ судомъ.' 
«.{ аіпГ*'118 г.с,ісІіШиг= шаіін іріаіл іи ѵйа регіеиіиш ъиЬіі. 

чппяѵіч чп»иТіІШІІНЬ ^ служилъ при Юліанѣ ОтстѵіішігеѢ въ военной службѣ и 
(‘--1Ыт"8 вдаиА Оеьох^Ж: 

(,.р. Ф1 Пат імапіЬіія цист пп«тгіа ), ,,ю ге.ріШі еіи« 
ротаппш айеті. Пат «асттепі.і нюІеяИа. апітаіп перогія по«іі і« 
иЬЫіош'Ьіь і)го<е<ртітіг. Кхгоііііс ро|шіі тссііт т.пшя іи яшеіа 
ІІІ со «аіі.сш пишете Тісі-іп еіп« півгіій і-срешіапшв *). Коп ко 
ЙогЛні- Іптнітп еіп« авреграш. «еіі |рігИ«т еііш Сііѵічі оЛоге 
рстіі.шішп. «раі^.ші Ліі ріепів Ііііа саіаііш, іюЫ« Шішп е«і 
С1ігі>1іія. Лпс П‘ІіС|іііа5 еіин васгаЪо, Іюс оіиа сонппсшІыЪо «гаЫаін. 
N шпинат с»о ріогиш іЫппп «срагаію потіт, шсгіЬі «Нкссптт.* 
8сіо Ппо(1 Т)отіітт сонтютогаГіо ічіа сопсіііеі сі соріііа Ми 
«ІСІССТСІ. 

Сар. -и. \пс риіег. л1іс|ііі» фиспиаш шоіііів еогит оЬіПід 
«’ІспМг (Іеітсіпт. Парик КпосЬ 3^, по таііііа шпиігеі сог 
сіи» ), еі Іомав Лссіпкі осиіѵ» аипо гс"ііі киі На І>отіііі разсііа 
ссІеЬгаліі, іП отпев геіго ]ігіпсірев (Іеѵоііоііс впрепігеі. пес (Ііиііпз 
чше Лгіеі тегііів вирегѵіхИ: іто дпіа рІеЪі Ішіаеас ««гаѵе іішпіпе- 
ѣаі схіііит, гех іівіив ате виЫаІпя ові5). Зіеіио еі^'о, не сі іи 
поЪі.ч аіігріа повігі оііеіівіоно вів і-а]іГид, щ осіаѵп Лосіши гекпі іиі 
ашю іттіпсиіів шаіі асег’оііаіет. гріаві ііьіив, еѵаЛсгев. 

Сар. о8. іаш сага шіЫ сотріссіаг ѵівсега 6) еі (ІеЪііо 
сопгіаіц вериіего; ргіив іа теп віи^иіа тетЬга рсгвріеіапі. Ѵаіспіі- 
іііашія таив, іиѵепів піеив, еі (■аікІіЛаііів еі тЬеив 7), ІіаЬепя іи ве 
іта^іпеіп Сіпізіі; іаІіЬив оиіт ргоаециіСиг ессіевіа іи Сапіісіз 
СЬгівішп. Хес іпіигіат рпіев: сЬагасіеге е) Т)отіпі іпвсгіЬипиіг еі 
вегѵпіі еі потіпе ітрсгаіогія ярлаліиг тііііея. І)спй]ие еі іряе 
Юотіітв йіхИ: ^оіііе ит^еге СІігівіов теоя9), еі. ѵов ееіія Іих 
шишіі 1 ). Еі ІасоЬ Ліхіі: Ішіа. іе Іашіаіиші ігаіі'ев гиі гі). АЛ йііит 
ІОфіеЪаіиг, еі І)ошіпііт геѵеІаЬаі. Еі Ле Іояеріі Лісішп: Гіііиз 
теив ашрііаіпя Товеріі і, сі Сіігіяішіі віупііісаЪаі. 

Сар. 59. Ьісеі ег§о еі шіЫ сііагасіеі’е Юошіпі яіуііаге вегѵи- 
Ішп: Іиѵепів шеиз сапЛіЛив еі. гиЬсив. сіесіия е Лссет шіІШтз 13). 
Еіееіив еві Ііііиз теня, сшп рові шогіет раігія, рагѵиіш аЛвсівсс- 

*) Намокъ па иввѣстт,с мѣсто изъ Епсиды (М, 8&3): шатіи» йаіе Ііііи 
ти-р"ічо5 Рраг-гаш йот, аттлікпиг ш-роііб Нія чііеш аспітпіпт сіопів 

сі іцпцаг тащ Миноге. 
;) Пеал. 133. 2. 
') Быт. б. 24. 
4) Прем. 4. 11. 
'*) 4 Пар. 23. 21. 
’) — інстііга. 
*) ІІѢсіііі II. о. іо. іШосіив шопе саівІШи? гі гніііепшіич. 

~ поіа. Иногда па рабахъ находилось клеимо съ именемъ или шифромъ 
нхь господина, для юго, чтобы ихъ не могъ присвоить себѣ кто либо другой. 
Подобное же клеймо съ шифромъ полководца бывало иногда и на солдатахъ тля 
предупрежденія ихъ дезертирства. 

р) ІІсал. 101. 15. 
,,11 ЗІаю. ... 14. 
**) Бит. 4Р. у. 
,г) Пит. 40. 22. Гііііія агггеясепя Ісверіі. 
1'1) [Тѣснь 1Г. Гі. ш. 



іеіпг іифегіо. Сиріи еіив ашчші серіи; 11, „ПіН еі11ч , 

Х“г:І,йл'“г,т'"-' '>■,ы “—* *«й5 
рюрііеіа. (ІІЩ 0ПШ1 Ііаег, фіі ітіШог ы СЬгІ^і ’ 

™ ^ РЩМ ■)• ЧИП»"* СМ« 

Сар. Г.І Ілкіа айв аот 1111а ЙмШЫші*' тѵітііа ріеич М-, 
ш; енн (оглаіав, апгсае, ріепао ТЬаик е„ „пой іп К ** 
ІВІІШ Іейі18ег«, ш 1„сИ» еі орегіітч гепііегеі ет.Иіа іи щю ж 

■ Г, 'и.Ш№ еі авсЮгіЫік геааіі» «км а.11оірііііт ’нес іпйака 
аЬрю тогік іеітягс сошиапИа, еі Гаеіопіш ргсііоаа еі. ешепйі іа 
соігеі Ію, даш; мига Ьошів орегагіпз ішши* СЬгіаН «Л. 

. С*Р- «о- *мсж еінв 4а1сс1іма аі. іоіцвйевійггііші Зі Опвм 

иі]Г.іиеП1ПѴ01"11іа ®іеІа СІ118 “™»і іапсЛш; 8! айЬасвепіпІ' 

«ГаЖ1Л™°,М- № Яп*,,1! ЧпетасПпсП 
ѵеѵРп чіІ * рвриік: Ііііп сшіе ітргеввівіі, пнае рссіоге іепео 
чегЬа Ша ровігета ірнЬиз шс ѵшіет Іишп Яегі ройпІаЬа* 11 ііі 

е\Ы^,Гион^й,и1С«"ПиП1т'1 і™1™, 8^(в». Еёо ІіЫ ЯЙеш тсат 
м в т Го МІ.’Г РагаЬат; Йіхі Іатеп аЬаепа, еі Йісепіет 
піе паст рю Іе СЬпзІиз аийті. Тепеіиг іп саеіо впопеіо ш.л 
с*В поп рсіиі ЬотіпІЬші оЫіуагі. 1 5 

і,„тС'г)' 64' И®8*118 8ит (1е ооіроге ню, ими- аііоппаг апітаіп 
іага (1іп'іиіт ргорііеіісіз опіатепіів. Мет іуііиг чіа, еѵогйііз- 

РТГ т ,ЙСП* пі Іппа йе а 
ІШисІішп ш і, еч Ш ^'ѵ1'6 *в1*еп*Ип- Ѵ1Й“Г ««И™ Лее,Нет: 
аррготішцвйі и? Рг1^?' І'°Х ■еГГ0П!і І”'11®00881*- (,;е8 ѵаеіевііз аррюртадаѵіі ) Г.оврн-и нов і*ііщ:, вапсіа ітіша, д, ч,ше- 

ію е іапідиаш тіегюга гевріеіепя. Еѵівіі «в іепеЪгів «іі.ів 8еси1і 

іп піь'а Іі'Лі116! ЧЫ ГеЛ,І8<*- Е* І1е1,с 111 1ипа- чніаеіапіё 
ттйпя * 1 с01'И0гів гвЫцеІщ еі Іеггапші іепеЬгав ІІ1„- 

**’ е1 шше ||,шеп а801® шяііііае тніиліа сіапин Йігт ЙипЧ 

■] п?Л; Ч*?’ ,,ІІСТое ““ото- 
Чіг пѵиіЖ1- Р“‘ 0,и8 аигш" 12- »™іі «іш «ЦХ еоІишЬае 

3) Псал. 13(3. 1. 
ІІІ.слп II. 5. 14. Ѵйгіиг оіиз еЫігисш. 

) Іереи. I, 19. 

і) ш':™ь Я- а II іШив аеиі агсиіае щ-ошаішц. 

щ™«Ія,“Дщ"!}», ігішаш- м— топагаіші , ч «ышшш,. ,1,Л.\. Ч»рв, угажоаиыя 

») іШи5 ятлкытиш х іоіиз гІезііа-лЫІія 
ІЖсаь II?,ГЬ«1”“ чрочаддч. пъ груд,, „въ горла. 

1»и1с1іі‘а «Мина, гіесіа иі ^оі? * 181 ]и'1° рі "Іе,1,ІІ1г Чиі181 апгога тпиігуепз, 

' I І’іічл. 13. »Х*к типе, М»м«» аріоррішіпаѵіі. 
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Л Мег* І81ІИ1- ѵігіеог и іашршіт д. согроЦ гесесісніеш еі герика 

1ЮСІІ8 саііріію іИ^еШст (Шипііо віеиі воіет арргорііи|іпііііеш Пео 
еі гяріііо ѵоіаіп ест ацпііаіп. .(пас Іеітепа *иці, гЛтпеиІеш. 

Сар. г.р. Спнѵсч’ісі'е, ЗоІатіІЦ, сопѵегіеге, еі ѵііІеЬіііш; іе *). 

( пнѵеііеі е а,1 пре расіііса, иі «Іогіаш Іпат зогоп'Ъия Піів тотііев. 

еі. іисіргапі «е Інае .(шеіііі еі “і'аііае кссшііаіе всііагі. ^еше] Іап- 

Нпи ай по; орііѵегіеге. аі іе ѵііісаігш.ч, еі і-іп'мі.-.: ечпѵегіеіч: аііціе 
аіі Ніепіяаісіи ІІІат сіѵііаіст чііміі.гпш Іоіа ішепііщіе ІІЫІпа. Апі 

сегір і|іііа ай аиіпіат ріат Сіісійи» Ьос ііісіі, іиіісі іПати раиіів- 

рег сопѵстіі, пI іюЫч діогі* еіпв аррагеаі еі трцев Спіига сши 
апсіів: еі. ровіеа ргаесі])іі, еат агі іііші чірепіпт зашіопімі І'еяіі- 
паге сліпвогіішп. 

Сар. *. Опій іііігЫіія, іш[,віі, іи Ѵоіаіпіііііе. іріае ѵеніі йв,Н 
сіюп сайпи-ши у Ьоо ові, іп еа ріте пшИшп еі айѵеіяік ріш-ішов 
іи согроге ргаеііаіа еві. Еіепіпі рир'паѵіі аііѵегвия ехігапеов ііозіея, 
рііупаліі іиІ\ егяіів еоѵрогіч ігарііііаіея, ікіѵйгяив іппііірііеев ра8;іо 
пев. Аікііѵіі а Нотіио: Сопѵегіеге, Яоіашііів. Сопѵеі«і еяі ай ра- 
. ет веіпеі іп весиіо 3), сопѵегва еві ііегаіа соішпшііопе ай ргаііат 
СЬгівІі: еі, іііео риісіп а сопѵегвіо еіп* іи весиіо, риісііеітітпв іпсев- 
8118 еіііз еі ѵоіаіііз іп саеііііп. 

Сар. 67. Шйе іпегеНіг аийіге: Зресюві басіі яппі 4»г#яі8 Іпі 
ін саісеаиістііів, Ніа ЛпііпаеіаЬ 4), Ьос еві, Яііа ргіпсі])і.ч; вресіовов 

епіт ргосеввпв Ііаіиіівіі іп согроге, Іапіриат саісеаіпепіо ее ива, 

поп пі ітоіисго, т ^паві Жрегіог еі етіпепіійг, ^но ѵеііеь, Іиит 
сігситіеггез віпе нПа ойепяіпііе ѵевііріит, ѵеі сегіе віеиі саісеа- 

піепішп ПІшІ ехвоіѵегев, віеиі ДГоувев і'есіі, сиі йісіипі еві: іюіѵе 
саісеатепітіі рейшп Іиотт °). 

Сар. 68. Гіісіі ілііт- ІіЬі ттг раіег АттайаЬ, іііе рориіі 

ргінсерв: Апйі Шіа, еі ѵійе іріопіаіп сопсиріѵіі гех врссіет Іпат6). 

Ьресіові егяо і'аеіі вшіі цгеввив Іпі іп саісеатепіів, Ііііа Лтіпайаі. 

Мойиіі Іетогшп Іиппіт зітііев Іопрпйак '), Ьос еві, сшівопапв віііі 
т ошпіЬіів Іа с I ія Іиів рі'аІі,ч аіцие тойогаііо таріи.пігп аертѵіі 
іпвірпіа Ігішпрітпші. Ііі пігріе іпойегаііппе Ша еі ІгапдпіШіаІе ра- 

сійса пес Гтаіііа Іювіѳіті веивіі, еі Ііаііа Ііовіеш ге]ШІіІ, риі еіііз 
ЬіііЪив іішпімрікіі. Топріез аіііеш іпяірпіа авве ѵісіпгіае йііЬіІагі 

') Пѣсиь II. 6. 12. І’еѵсгіеіч1, гсѵегіиге йніашіііз, геѵегіеге. геѵегЬеге, иі 
іпіиопіпиг Іе. 

*і Пѣсиь П. 7. 1. (^иісі ѵііісЬіз іп Чиіашііе, пі?і сЬогоз сазІгогитУ 
) Указать съ опредѣленностью, на какое обстоятельство изъ жизни Валеп- 

типіана иамскаетъ здѣсь Св. Амвросііі, іісвозможпо. ЗГожсть быть, здѣсь имѣетен 
въ виду желаніе Вал. Припять крещеніе. 

. . 4) Пѣспь II. 7. 1. <1>паш риісіігі бшіі ртивлш: Іиі іп саіееатепііз, Шіа ргіп- 
с]рк?! Ітісіиі'ііс к топни Шогиш Бісиі шоніііа, диае і'аЪгісаіа зипі таті ягЕШсій. 

’1 Исх. 3. 5. Роіѵе еаІсеапіспПііи <1с реіІіЬиз іиія. 
г’) Псал. 44. 11. Ашіі ѣііа еі іпсіііш ипгст Іиаш... еі соиснрівсеі гех ііесо- 

гет Іиит. 
7> Пѣснь II. 7. 1. 



П-.ГГ'сш" *',,иі * ы,° «**<* Л*нт, и,ч„і^ І10110_ 

■' епісг П.пч адт* иТіігі'тішЖ'ІаЙвіещ ШІХІ1’- 
«к еЬчпіса. Оп,1і іні КІС,Л Йа„П!1 Ш| 
.ИПІ'ИГ, ѵігмит отпит, ,-.м,аЧ' 8ІП]( ' '■ Ь'Л1"8 пшЬЙй* 
іигиаіич .^аріспііл іп п ’ . \аіе} пЬ Ч)<0 Меі аисгоге 
ПК'1. ойііс рапгч тип, еі , . ишіщ рш йіелие уе_ 

>'« еі'уо ,4. I ,ПІ'Сиі ѴоЫ^ І'ШЫ- 

1'°т,сг П“«»ЧНР- еіня; поп чоіит ііыШ-ц. ѵ 11011 г!ейс,1: 1пКг° 
,,а*ІІГ> ьиі онат 8ц.|Ѵіг-,грппп « і1 й'",,,етапо «Ьо геріп- 

«"*Р*-йвд пиійійа 01 Рппі іі,.т гы?*'1 8""4 ,і1шт* би-ѵі» 
Іюпс® гайошЫІев, «йеі .,(],ч- "іт . ■ 1 •вд,'ігс*»1 соррЧа- 
сарійв ціпгіилл. І.иоіі пои грс’ іПп , ■ . 01118 1 «««“Но ). опіайіч 
«і* ««йііа тѵті ё 8 Ла,ІИШ1^ 8еі1 І'омшісі *трці- 

гміітйп» аясепвіі/^п811чп"тіісІ<ЛігіГт),І1 Т°і °4 (1'е1е®1‘ &$Й» 
У чиаѵІ8 ** <*. огііав, іп йо,’,,/ шГ°)і р^Г <ІИат іп,1сЬга 
Лесогет, зиаѵів пег агаіііт Рглгріч • ,г^,а І*ег ѵігіШч 
ев* ргаетінт. 1 8,С!1* Ряіта, фіас ѵіпгепіів 

сотріехпв ея» Йісіі: Й’а1и' оссиггЙ м 
ѵеІ Чпой 8ІМ вит сирійі ІпЬаегвго ѵрі вр? ,;011ѵеГ8І° оіпв :): 
агіѵосайіз аззікШ, сіісепч (‘олѵртаілпп Яио<* Ріе^*®с ігаіета (ціач 
ісгспйат 8;. юпет ешз еііат виае дгаііае ргае- 

8сшті8 іп свётІІ&ѴіІТіцё іш-рттюТп “““"Ч? "! аді'шп’ «ЧИЙ- 
ео пМ АшіЙадИ іпегііогші, ш'ЛтП Л ЮС е?1 ТР1І18« 
поп ѵаспив 1аЬи|К вей іеашйш ™118 еГе° 111 аопіт Щ Ч« 
Іеггій вешіпавй. Іііс тою- пиой іЫ «1“^,.е^ ёгайапи#. дпой іп 

г.*Шптто 

г“т4ІіВІ| “храв 
сиііе. Ѵепіег Іиив бісці ягргѵ..« . И?Л’га1ег ^огпаШів, пишоиаш ішітп-йпс г,л 
оЬигпеа. 0™н іиі К Ж ^ Со11““ «К 

въ перепоспомі^иаченіи1ІѲ раиеіп шеші1 сі ЫЬі1е ѵіпиш диоіі шівсиі ѵоЬй 

: тсшТ7*Тпош,швк 
СЩ1ѴІ * “ 
ВЪ “ревпспоиъ^н., прог„во,ттГІ*?ъЧдаУ* иа5- ’ВЫШЕ «ее.» в сотегзіо, 

'ІЧІ5, Мане нігкашш а,І ѵіиеа8Лік'ГІ<' «яНапиг і„ а-гиш, сотшогетш іп 
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е( ѵоісг/ ,'тюг11 „и'М «Ч'Л- »«гі* ОІПП08 Геі.» „гіюгшп: „0Та 
тіііі С’епЗГ !*’.ГѴ' Ш 1 «ІаЬіій.^ег. Ггаігвш 
іг п* і >е1‘1 1па^118 чюае/ Іпѵппіепв іе іогі? ояспІаЪпг 

± хГ“Г ^ЙГІГ ^ 

Гпгіп- л;, і Г апеч«по тетогіао, Огайапчв е) ргасеіо еіЬі 1 а йіѵетгшп е®о ѵіггшшш йіИ опіт еі ір8с ійгі Гіп Т п 
Ш ПС р.1,8 аІ,,„е имшеіші, рі„-о ео„,е. Гіі?йГса^“ІД 

с“п ѴоГтй?1™ *'стіпм #егі„8 сопвпеіпйіпеш. 

Ьііро пег'епн ’ т-и1? "5 "еШ8 •щао 1,аЬе‘ й-,1с‘118 ратай» нео 
рчі^рі Тн-ь !4 ч.ше 8еі'татегі* й-аігі поѵа еі оеіега. Ьос 

йаЫі іе 1га1е1'11('га1г°/е118 'I13* ®ѵіиі®е1л касгатгайа, еі йісіі:’ош* 

нопц^иш "^а^^]ас“ іЛега таігі8 пи»е. Іюс ев? 
,и. пьѵч 4* 9 п ’ Й С1тйи8> Штатах И ёга1іа ваігііаіі- Шо іё 
Ііііпог/ I ' Г;а/1ШПа- «Ы »Мс1а Чей,е,чші. ИпвІиіХГчШ 
толіа Ъ фіівтаіі’ё- р.е<1,еЬач- 91,ае 811114 1і1,ега ессіекіае, ига васга- 
шсліа олріізпіаіів. Еі Ьепе аіі Іасіепіет, гиачі еит ппі і.аа-..,д 

/пѵепіеп" ^ V КЛК; 
Кето іе 8ПРП1Р, і ЗЙЕвВ*’ 08С1|1° иуайсае расів атріесіаг. 

■„ . Р;ІІіе1> ппііив ехсіпйеі, іп репеігаііа іе еі агсапа ессіе- 

агаііас ^іг/іапГ™ ** *” 0ПШІа Йсге,а т^(егіі- ЫЬав роспіит 

Сар. 76. Аліріемш іёІІиг Йгаігет, ЙеЙисеге епт соепіі -I 
ргоргіат тапмопет: еі дпіа ріо оИсіо ай пііегіога ргосеГвегаі! 

') ЛѴЬ 16. 22. 

I Пѣш^Ѵг’ іГ 0<І0Г *ш иа 5ІСПІ Ойог ар-і ріепі, сиі Ьеиейіхіі Ботіпік. 

■«тѵі ма0™ П' *' 14' Г" Рга’4‘8 ™БІГІ5 011шіа Гота: поѵа еі ѵеіога, йііесіе ті. 

гів йеаеД^умщш ІеС1()гівШеІ йеовспЬг'пі Ь?1гст те™'- впвопіепі пЬега шаі- 
Іігайаш Іе еі йиг‘ат іг, йттт, тЧіеГ» ' 1 Р- Іат ,ше ™т0 йеерісіаі? Аррге- 
ех ѵіпи сопйііо і г птеішл таіопт^™18*^ 11 “* йосеЫб еі ,1аЬо ІіЫ росиіит 
тео еі Йехіега Дііа"^и‘**ит С**» «<Ю я.Ь сарііе 

стіанскихъ надгробіяхъ*.И ' ^оше’1іеа1а!- ніешогіае, нерѣдко встрѣчаегея иа хріг 

«> “ ееРе™а ІЬІгеш™ кр“|цепія ге»ИИ «ловѣческіш,,. 



8ІЬі е*й“Ц-і >«аіог ііііс сагі- 

яЬ №. ппае ѵеіщ.і готіШп чип л-н'■ * і а*1а° ‘,Іипшс» фіатип 

®? ^гйгак* г^*р «:::; 

ІЧПСПІЧ .І^пад ,!(;•< . """ 1 ■ ■-'"- 

с[ііат ѵов оЫітівсяг «* *; »-Л- і « • * ,ааіШе )• *1®е тс сшив, 

іпеів С8* іпйхІ Дсооглк ' '1еЙС1С*’ Шт &**■ <1™ 

:^«=й±ДийейЗ 
. •! ё.Ж-Шптг11-~ шшха^ирег .ШесПіт виши? ^ л 0 аасетМ ,1с «ІсзегГо, <Місш лШііст, 

Хи1)а Пі«в шнчнаи] пісі]югЛте’'схі2'''^.0*,1'р' ** '1№І "|еа СЯІМІІИ І’ОкшіІ, 

;> *^^.&Грі^т&^^Д°У'<ів?ед,,вХн?,аі (соМюсгс). 

“™- АгПшсггаІ Пар,,, |<| ^’ѣата^Ш' оЫ‘™ ■' *иг ДМПк 
ІІісгпяаІепМі) ргіпеіріо ІлгііНае теіи» * 110,1 шеиіш*'Ги *иіі я ион ргорозиого 
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« I оаш «). АпЙепіе. Іо,,наг Сип, оіппіа ,,о‘1 По ™ -Г "**■ 
ёіпет іюп роісйі ппзі піііпт ѵяі«+ -1 ']!./ еи‘4' ЧП!іскагс ѵіг- 

поп ѵик согопаге соітпмат Тіпірпіш Ш<чі1П іЬегаге Йе Р°«іа, 8сй 
І.0Ы8 іЧіаш еотріеаіш ТЖ»ІТп '? ,'‘«Ш пе іп 
ОШ: еі ѵіг»іпн8 Ьопае ЙЙ ^Гя,^ '• 0ЬяС7в Ч1'Ш 
ѴНІСІК:, тгціЦ, тнііегот а,| сотсиЫнгвпйпт * ате,! та,ае- <3иі 
еМ саш іи свгйения*) РрмѴо,™ , Т ’ Ит таес1]аіиа 
ѵііуіпен іпаіае, ѵі»іпе, сап,!. Ж !*??* ^Ыіа& Ыае 8им 
оіеит поп ІшЬепіен, ехсіийітіи* а ч"і„ *1Д'*' 8*и11ае> Чиае 

с"ч*ш ѵ:;^^:^^;Жп^:п,х^,,ж х а,іа“ыш? 
Іирапаг? "іііісо' аийіепС 1&ТГ, Ѵ'Р11Іт &»сй 
пія: вейе іп іегга, поп еяі здііит Шо СШгЫ ®“ ВаЬуІ0' 
Ига тоШя еі Йеіігаіа д„„;‘ , ЬІтИафегтп. поп ѵосаЬегів 
ѵеіатеп іш™, ,1“ сгт а Г’ “ПІе Йіясоорнгі 
іиа, аррагеЬит орргоЬгіа Им ^ Еі Е<Г ром™^'гт Т?т“Іа 
ров* озсиіа й-аігиеііч ^ тт е{ - і і Р 1 П Гі1]1 ^Іатоб, 
рЬеіісие сопсіпеЬас Аяііііі гепіп’, ' 'і <!* Ч1|опйат аегшо рго- 
сігсшпйаіа ѵа еіа 0 ( Ё а•*. ш ѵоаШп гіеаигаіо, 
рояіи, лаае... Л пие ^і, М«* яоІЙшВпі^ 

яя: ,=а: 

гьлгі г« гг 
«а: 
Йісію: О наго ы„гк м чш- 'иП|1;вя соерепШисШаге, 

ййй й ). «пая соуііаіюітя сге^сеге. ХАИ и ВаЬЮпіит. 

4) Гнтл. 7. 24. 7) Амос. Г». 2. 
ч> Амос. 3. із. 
4) Мігіт]. 5. 
5) Псаід 47. 1 -4 

— аослс-гй-. ііііесіпч. 
) Псах. 44. іи 

,) Т, ег*сГ|‘- Срв. Не. 34. іо. 
* Псил. 55. Г». 

і0) Псал. 41. іі». 

17 
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піЫІ гочйічігаіік *) айоіечсаі. Бп|і рагѵич ояі ІючЬів, ічіегіісо: ш - 
Чш'Ма. и < 2і2,шіа е гевеи пМ еіійаічг іп чеічіпе. Аигіі рчаітічіат (1і 
сепіеш: Ріііа ВпЪѵіоиіч тікега, Ьеаіпч циі гсіпіліеі ііЪі геіпіиіііо- 
пеш мат фіет Гет.і-іЬи1віі поііія. Исаіи* і]т іепеЫі еі аИііІеі паг- 
ѵпіт «ал ІЙ рейда 2). Цчіа еиіт ітроч«іЫІе ечі іп ттп Ііеті- 
пік ітп ігшеге шпаміт шейиііапіт саіпгет, іііе Іачйаіпг. Шсргас- 
Йіаііиг Ііеащв, с/пі пі. соррегіі соиііагр чогйійа, кіаііш иііогіісіі 
сойііаіпв еі аііійп ай реігат: реіга аиіет СЦГіАчя е.чі 3). 

Сар. 7. О грюііепч ецо ірве іп ггето сопчііішич еі іп іііа 
ѵачіа чоііічйіпе, і|пас ехчзіа чоіія агйогіЪчв ііоітійппі топасЫя ргае- 
чіаі ІіаЫіасиІііт, риіаііат те ропишіа іпіегечяе йеіісііч. йейеіюіп 
чоічя, (]іпіі аіііагіііійиіс геріеічя егат. Ноггеііапі часто 41 тетііпі 
йейігтіа сі яфіаіійа си1і= кіічт Аеііііоріса» гагтч иіиіихегаі. учи- 
Тісііс Іпсгітае. рногійіс §стіічя, сі чі гцшпйо герпрпапіми чоіштч 
ітттепч пррпяИэиЬ шійа Ішто ояяа ѵіх Ішегспііа гоШйеЬат. І)е 
сіЬія ѵего еі роіи іасео, сит еііат Іап&пепіЯІ Йсігасім ариа й-і- 
й'ійа чіампѵ еі сосіит аііфіій ассеріяяе, Ічхигіа аіі. ІПе ірііиг ер;о, 
фіі оЪ цеЬеітае теічт, іаіі те сагсеге іряс Йатпаѵеѵаш, ясогріе- 
ішш Іішіит чосіич еі Гегагчт. .чаере сіюѵіч ічіегегачі рисИагшп. 
РаІІеЬапі ога іеіипііч, еі теш йеяійегіія ашмаЬаі іи йіфйо сог 
роге, еі ачіе Іютіпет япа іат іп саѵпе ргаетогіишп, яоіа ІіЫйі- 
ішт іпдамііа ЪчІІіеЪапі. Ііагріе ошпі апхіііо йеяіііиічя, ай Іечи іасе- 
Ьат ргйея, гіцаікіт іасгішіч. егіпе іегреііат. еі герпрпапіепі саѵ- 
пет Ьеіійоіпагіапті іпейіа ячЫп^аЬат. N011 егчЪеясо ічіеіісііаііч 
теае ічічепаш соніііегі, <]чіч рііііпч ріап^о те поп ечче (рккі йіс- 
гіпі. Метніпі те еіатапіет йіет сгчЪгр ішіхічче епт иосіе. пес 
Іігічч а ресіогіч сечяаяяе ѵегІіепЬпя, ^^1ат гейігеі. Ііотіж. іпеге- 
рапіе, ПаііфііІШ.іч. Ірчат фіорче ееіііііат теат, ччазі со^ііаііо- 
тіт тгагіііп сочясіат регіітеясчЬат. Еі тіііітеі ігаіия еі гі^ійчч, 
чоічя йеясгіа репеігаЬаш. 8іспЫ сопсаѵа ѵаііічт, аярега шопі.іпт, 
гчрічш ргаегчріа сегчеЬат іЬі теае огаііочіч іосия. іЬі ііічй тічег- 
гішае сагпіч ег<;а8іи1ііт: еі, чі ірче тіііі іевіія е.чі Вотіітч. рояі 
саеіо іпііаогечіея осчіов, пошттіріат ѵійеііаг тіііі ічіегечче арші- 
піЬчч Апреіопті, еі іаеічя цачйі'іічфіе сапіаішт: Рояі іе іп ойогет 
тірііепіогчіп іііогпи спггетпч 5). 

Сар. К Кі ачіет Іюе яччііпепі іііі, гріі ехеяо оогроге чоііч еорі- 
іаііочіЬчч пррчрітпічг, диМ раііічг рчеііа, іціае йсіісіів й'чіічг,- 
Кетре Шпй арояіоіі: Ѵіѵепя чюгіча е.чіе). Яі риііі ііарііе іи те 

*) слово: В акт от. .шач. смі.гнепіе. 
5) Псал. 180. Н. 
*) 1 Кор. Ю. 4. 
*) см. ТогЬпІІ. Ароі. 40. кон. Бисап^е: Массив ѵиі^о іпіег шопасііісав ѵевіея 

гесепБеІиг (ЦсОипри* Іиіяве БпгсИгІит циосіііат аініеиішн, ^ио^1 ееіегіз ѵезіітеніій 
.«и})Сгаі1і1еЬяШг, 

“) Пѣснь 11. 1. 3. 
") 1 Тим. 5. Н. 

ІіоСсоі еячо сыіяіііі, я' ехрсгЮ сгр«1ішг, Ію с ргіпшт тоне о. Ьог 
оЬгезіог. т іфоязд Сіігіяіі ѵішіт рго ѵопепо. Наес аЛѵсгки<; 
аЛоІпксепііат ргіта агша чипі Лантлпшп. N011 ^іс аѵагіііа 
іпЙаГ чі]»егЬіа, ЛеІосШ атінііи. Расііе аііія сагетик ѵШіз; Іііс Ію- 
8іЬ поЬія іпсіичік екі. ^Ник итцис іюг^ішік, іюЬІ8Сіті роПашич іпі- 
шіеит. Ѵіпиш от аЛоІсчсспііа, Лиріех іпсетІіщп ѵоІирЫік екі. уній 
оіепіп Йаттао аЛіігіиш^? І^ніЛ аічіеиіі согріізсніо Гопіепіа і^піит 
тіиівігапшв? Ра и Іи к нЛ Тітоѣііеп т: Іат поіі, ііирііі, агціат ЪіЬиге. 
8сч1 ѵішіт тшііео иѣого, ргоріог йіоиіасііит Мпті сі А’еписпсея 
Іиа» іпіігшііаіея *). ѴіЛе (рпЬич сапчіч ѵіш' роііо соиссЛатг, т ех 
Ішс яіошасііі ЛсЛоѵ сі Ггегриию пкчіогоіиг іпіігтііая. Кі нс иоііін 
Іоі'рііан Ле ае^гоіаІіоиіЪич ЫаііЛігсшпг. ттііешп ргассеріі еч8е ки- 
тешіиш. іпеЛісі роііиз соішііо, ^иат ароктіі. Иссі еі арочіоіик кіі 
теЛісич ярігііаіія: еі пе Тітоіііеик ітЬесіІІіІаІр чіірегаіик, Еѵаііё’еШ 
ргасЛісашІі ітп роадеі ітріеге Лізсшяиб, аій^иіп зе (Ііхіззе теші- 
пегаі; \ ішип іп грю езі Ілхпгіа 2). Еі: Ъопшл ояі Іютіиі ѵіпиш 
пои ЬіЪеге оі сатеш поп іпапЛисаге 3). N00 ѵіішт ЪіЬіІ, еі іпе- 
Ъгіаіпа езі4). І’озі Лііиѵіпт. гііЛі аЛІшс зеспіо, еі Итс ргіптіп ріап- 
іаі:і ѵіиса іпеЪгіаге ѵіппт іигкііап пезоіеЬаІ. Еі иі іиіеііе^аз 8сгір- 
іигае іп тппіЬиз засгатепшт ітаг^агііа диірре езі зегто Юеі еі 
ех отпі рагіе Іогагі роіезі) рокі еЪгіеІаІепі пиЛаізо Іетигпт зиЬ- 
зесиіа езі, ІіЬіЛо іітсіа Іихигіае... 

Сар. 9 Еііаз стп ІегаЪеІ І’и^егеі еі зпЪ г/иегси іассгеі Іаззиз 
іп зоіііисііпе, ѵепіепіе ай зе Ап^еіо зизсііаіиг еі. Лісііиг еі: 8пг«е 
еі тапЛиса. ІІезрехіі. еі ессе аЛ сариі еіиз рапіз соІІугіЛа б) еі ѵаз 
аеріае^). Исѵега питфш! поп роіегаі Г)еиз сопйііпт 7) еі тегит 
шіііеге, еі еіесіоз сіЬов, еі сапіез сопіи^іопе 8) тпіаіаз? Еіікаеш 
Шіоз ргорііеіапіт іпѵііаі аЛ ргапйіит еі ІіегЫз а^гезІіЬиз еоз аіепз, 
сопйОшіш ргапЛепІіит аиЛіІ сіатогет: Могз іи оііа1’). Ноте І)еі 
поп ігаіиз езі сосіз, Іанііогіз еиіт тепзае сопзиоіпгііпет поп ЬаЪе- 
Ьаі, оеЛ іагіііа Леоирег іасіа, апіагііікііпет Лиісогаѵіі10), еаЛет зрі- 
гііпз ѵігіиіе, іріа Моузез тиіаѵегаі Магат іп ЛиІсеЛіпет. Хеспоп 
оі Шо8 диі ай еит сошргеЬепЛепЛит ѵепегапі, осііііз рагііег ас 
тепіе саесаіоз, сит іп Вашягіаш пезсіов іпйихіззеі, (ріаііітз сое 
ериііз гейсі ітрегаѵегіі, аивсиИа: Роне еіз, іпцті. раиеш еі гфііат; 
ішикіисспі, еі ЫЪапІ, еі гетіііапіиг аЛ Лошіпиіп винт 11). Роіпіі еі 

*і 1 Тим. 5. 2:-;. 
*) Еі|)ес. о. 18. 
я) Римл. 14. 21. 
*) Бит. ». 21. 

соііѵгі?, печеніе. 
") 3 Дар. 19. о. (і. 
7) пртірапленное различными пряностями. 
8) Соніііпгіііпі еіііні сопіизав саг пев ас шічсепі, пі зпгЬегі диоуие роквіпі еі 

поп ѵіііеаніиг евзе сашев. Ёгавпі. 
4 Цар. 4. 10. 

1") подсластилъ. 
“) 4 Пар. і». 22. 

1Т 
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Наиісіі <Іе ге@ііч Гегсіііів приіотіог теша ІгаивГеггі. «егі АЪасііс еі 
шеячоппн ргашіііті рогіаі. агЬіІгог гияіісаппт ]). Месцпс еі йеяі- 
йсгіигит ѵіг арреііаіпя очт, фііа ранет (ІсяЫогіі поп шапйисаѵіі еі 
ѵіпшп сопсі іріксеиі іае поп ЪіЪіі. 

Сар. 10. ІітиіногаЪіІіа яипі (1с ясгіріпгія іііѵіпа геяропяа 2), 
Пиар В«Ьт Фашист еі кітріісея сіЬо< ргоЪспІ. Д опии ^^1іа ттс 
поп еяі ргорояіішп (Іе іеіипіія Йіяриіаге еі ішіѵегяа ехясфіі <яці сі 
іііиіі 8Іі еі ѵоіитііт). Ьаес япГНсіаиі раиса сіе ріигітік. ЛПогрпп 
жі ехетріиш 1тгит роіегія ііЬі іряа соШуеге. (рютогіо ргітпя йр 
раѵайіяо кото, ѵетгі та#* оЬосйіепя, гріат Т)ео, іп Ііапс Іасгітя- 
гши йсіссіня еяі ѵаііеш; еі ірятп Юоттит 8аіана§ Га те іепіаѵегіі 
ш йояегіо, еі арояюіпя еіашііеі: Ежае ѵепігі, еі ѵепісг еягів: Пеня 
апіеіп Іншс еі Шив Йеяігиѳі а). Еі сіе Іихигіояія: фіопші Пеня ѵеп- 
іег еяі 4). 1(1 епітп соііі ішнчсцііяіие. іріой йііідіі. Ех ^ио яоШсііе 
рп іл Ыеікіпш еяі, иі яаіигііав «Іе рагайіяо ехриііі, гейисаі 
евигіея. 

Сар. 11. (^иой яі ѵоіиегія геяропйеге, іе поЬШ яіігре уепега- 
іат, ветре г іп Йеіісіів, яешрег іп ріитія, поп роязс а ѵіпо еі еяси- 
ІепііогіЬия сіЬія аЬяіінеге, пес Ыя Іс&іЪив ѵіѵеге йіяігісііш, ге- 
вропйеѣо: Ѵіѵс ег§о Іе^е іиа, ([пае 1)еі псп роіезі. Хоп фіой І)еия 
иніѵегяііаііз сгеаіог еі йошіпия, іпіеяііпогит позігогит ги^ііи еі 
іпапііаіе ѵепігія риітопкие йеіесіеіиѵ агйоге, чей чио(Г аіііег 
рийіеіііа іоіа свяе поп розяіі... 

Сар. 12. Дгія яеіге ііа еззе, иі йісітпз? Лссіре ехетріа: Ват- 
зон Іеопе Гогііог сі яахо йигіог, фіі еі иши еі шійиз тШе регяе- 
сиіия еяі аппаіоя, іп Оаіііае тоііеясіі атрІехіЪия. І)аѵіс1 яесипйит 
сог Юотіпі еіесіия, еі фіі ѵепіипші Сітяіит капсіит яаере оге 
сапіаѵегаі, рояЦиат йеашЪиІапя яирег іееіиш сЗотия яиае, Веіііяа- 
Ъее саріия еяі иисіііаіе, айпПегіо іипхіі Ііошісійіит. СЫ еі іііші 
Ъгеѵііег аііежіе, ииой тіііия яіі, еііат іп йшно, іииіз акресіпз. 
Чиаргоріег агі Ііотіпшп роепііепз Іосціііпг: ТіЬі яоіі ресгаѵі, еі 
шаіит согат іе Гесі 5). Ііех епіт егаі, аііит пои іітеЪаі. Вніотоп, 
рег сціет яе сесіпіі іряа яаріспііа, <[иі сііярпіаѵіі а сейго ІлЪаиі 
ияфіе ай Ьузяорпт, диае ехіі рег рагіеіеіп е), гесеяяіі а 1)птіпо, 
с*ша апнііог пшііегтп ііііі. Еі не фіія яіЬі йе яапр-шшя ргоріпцш- 
іаіе сопййегеі, Шісііо Іііашагзогогія Атпоп ітасегехагяіііінсінііо... 

Са]і. 16. Хоіо ІіаЪеая сопяогтіа таігопапші, поіо ай поЬіІіит 
(І01П08 асчейач. поіо іе Гпчріепіег ѵійеге, ([иой сопіетиепз. ѵіг»о 
езяе ѵоіпіяіі. 8іс яЬі яоіені арріапйеге іпііііегсиіае йг іийісіЫія ѵігія 
еі ш аІі(]па рояііія йі^пііаіе. 8і ай Ішрегаіогія пхогеіп сопсттіі 

’) Дан. и. :;і». 
— няречепіг. 

/ і Кор в. іа. 
*) з. іи. 
к) Пел 5. г»о. й. *) 3 Пар. 4. за. 
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апіЬіііо яаіиіапіішп. сиг іи Гасія іпіигіатп ѵіго пт? Лй Іютінн 
еппіиеет 1)еі яропяа еріій рго[»егая? Пі^се іп Ііас рагіе яіі])егЬіат 
яансіаіп, ясііо іе іііія езяе тсііигеш. Хецііе ѵего еагит іапіііт іе 
сііріо (Іесііпаге сопй'гевяия, сріас тагііогит іпЙапіпг ІюпогіЬия, чішя 
сшітѣогиш ^ге^ез зеріині еі іп атігит ѵеяіііия апетіаіа іп Шит 
аигі теіаііа іехііпіпг; зей еііат сая с|«ая ѵійиая песеяяііая 
іесіі, поп ѵоіипіая: поп чтні тогіет оріаге йеЬиегіпі тагііогит. 
яей (рккі йаіаш оссаяіопеш ршіісіііае поп ІіЬепіег ассерегіпг. Хшіс 
ѵего іапішп ѵояіе пшіаіа ргіяііпа поп шиіаіпг аіпЬіііо... 

Сар. 17. Віпі ііЬі япсіае. «ріач іеіипіа іетіапі. (]іи'Ьи8 раііог 
іп іагіе Р8І. *ріая еі аеіая ргсііаѵіі сі ѵііа. (рте (рюіійіе іп согйі- 
Ьие яііія сатті: ІІЫ раж ія, иЬі сиЪая іп тегійіе 1)? С^иае ех аЙесіи 
Йісипі: Сиріи йіяяоіѵі еі еяяе сит С’іігівіо 2). Еяіо япЬіесіа рагеп- 
ііЬіі8, ітііаге яроіьяит іииіп. Ііагия яіі е^гсяяия іп [шЪИсит. Маг- 
іугея ііЬі (ршегапіиг іп сиЫсиІо ию. Хите/пат еаііяа йеегіі рго- 
сейеікіі, я! яешрег (]папйо песеяяе еяі ргосезяига яія. Віі ііЬі тойе- 
гаіия сіЬич еі нитертт ѵепіег ехріеіия. Ріпгея ерйрре яипі, ([иае 
сит ѵіпо кіпі зоЬгіае, сіЬогіип Іаг^ііаіе яппі еЬгіае. Ай огаііопет 
ііЬі посіе яцг^епіі, поп іпйі^еяііо гпсіііт Гасіаі, вей іпапііаз. СгеЬ- 
гііія 1е{іс, (1і8сс ^^1ат ріигіта. Тепепіі сойісет яотппя оЬгераі, еі 
еайепіет Гасіет ра^іпа р;тсіа яиж іріаі. 8іпі ііЬі диоіійіапа іеіипіа 
еі геГесііо яаііеіаіет Гіфіепя. ХіЬіІ ргойеяі Ьійио ігійио^ие ігап8- 
тіяяо ѵаспиш рогіаге ѵепігет, яі рагііег оЬгиаіиг. яі сотрепяеіиг 
яаіигісаіе іеіипііті. ІШсо июня геріеіа іогрезсіі еі іггі^аіа Іішния 
8ріпая ІіЬійіішт уегтіпаі. 8і диапйо яепяегія ехіегіогет Ьотіпет 
йогет айоіеясепііае ^ияріглге. еі ассеріо сіЬо, сит іе іп Іесіиіо 
сотіюяііат Йиісія ІіЬійіпит рошра сопсияяегіі. аггіре всиіипі ййеі, 
іп ерю ійпііас йіаЪоІі ехчііііё’ішпіиг яа^іііае. Опшея айиііегапіез, 
(]иаяі сІіЬапиз 3) согсіа еогит. Аі іи СЬгізіі сотііаіа ѵеяіі^іія еі 
яогтопіЬие еіпя іпіепіа, йіс: Хоппе сог пояігит агйепя егаііпѵіа. 
сіті арегігеі поЫя Іеяия яегіріигая 4)? Еі Ший: І^піішп еіосцііит 
іпит ѵеііешепіег еі яегѵия іиия йііехіі іііий5). ІНГйсіІе еяі Ьита- 
пат апітат аіііріій поп атаге еі песеяяе еяі, т іп (рюзеигодие 
тепя пояіга ігаііаіиг айееіия. Сагпіз атог ярігііия атоге яирегаіиг. 
Неяійсгіиіп йеяісіегіо геяіш^пііиг. ^иіс^пі(1 іпйе тіпиііиг, Іііпс сге- 
ясіі. Ьфіп роііия яетрег іп^етіиа еі йісііо яирег Іисіиіит іпит: 
Іп посііЬия ппаеяіѵі дост Йііехіі апіша теа *). Могіійсаіе ег"о, іп- 
^иіі арояіоіия, тетЬга ѵеяіга ^^те яипі яирег іеггаиі 7). ІТпйе еі 
іряе рояіеа сопййепіег аіеЬаі: Тіѵо аиіет іит поп е**о, ѵіѵіі ѵего 

*) Пѣснь 11. 1. (5. 
2) ‘Ѣіілііп. 1. 23. 
8) Ос. 7. 4. 
*) Лѵк. 24. 32. 
*) IIсил. И 8. 140. 
6) П'ііСііь II. 3. 1 
7) Колос. 3. Г). 



262 263 
* 

іи те СЬгіяіич М. і^иі тогіійсаі тетЪга виа еі іп іта»іпе регат- 
Ьніаі 2), поп іітеі гіісгге: Еасіич вит вісиі йіег іл ргиіпа 3). С^иіе- 
фіій іп те йііі Ьпшогія ІіЬійіпіз ехсосіпт езі; еі: Гпбгтаіа випі 
іп Ісіішіп доппа шеа; еі: ОЫііия зит тапДисаге ралет тент. Л 
ѵосе цеіпііи.ч теі айііаезіі оя теши сапа тсае4). 

Сар. 18. Ечіо сісасіа *1 посііит. Ьаѵа рог яііідиіая посіеяІес- 
Іліт інііш, Іасгітія іиія яігаіпт гі*>а. Ѵі»іІа еі яія нісиі раззег 6) 
іи ясИііийіпе. РчаПе ярігііп, рчлііе еі яепяи: Вепейіс, нпіта шеа, 
Оошіпиш, еі не оЫіѵічсагія отпез г&ігіЪиііопез еіич: сціі ргпріііаіиг 
сітсііз іпіфіііаііЪич іиія, <|ііі яапаі отпез іпбгтііаіеч іиач. еі гсйі- 
шіі ех гоггирііпііе ѵііат (пат7). Еі срііч позігит ех согйе йісеге 
роіеяі: і^иіа сіііегет іаітріат рапеш шяпйисаЪат. еі роііопет 
теат сит Йеіи тічсеЬат 8)? Ап поп Йепйпт ечі. тт цетепйит. 
сшп те піг81.1 я зегрепя іпѵііаі аіі іііісііоз сіЬоя? Сит До рагайічо 
ѵіг^іпііаііз еіесіов іипі< із ѵпіі ѵеяііге реііісеіз, г/паз К Пая ай рага- 
«Іізит гсйіспз, ргоіесіі іл іеітат? С^шг! тіііі ег. ѵоіпргаьі, сріае Ьгсѵі 
регіі? (^иій сит Іюс Лиісі еі тогШего сагтіпе яігепагит? Хоіо іе 
іііі виЬіаесге яепіопііае, сріа іп Іютіпет езі іііаіа йатпаііо: Іп йо- 
ІогіЬпв еі іп аііхіеіаІіЪич рагіея 9). Мпіісгіч Іех іві.а ечі, пои теа. 
Еі ай ѵіпті еопѵегзіо іші. 8іі сопѵегяіо ііііия ай тагіітп, ерше 
ѵігит поп ішЪрт, Сіігівіпіп. Еі ай ехігетшп: тогіе тогіегія. Еіпіз 
ізіе сопііі"іі; теит ргорозіішп чіпс чехи езі. НаЬеапІ пир Іа е чиит 
іетриз ег, Іііпіит. МіЬі ѵіг{$іпіІая іп Магіа йейісаіиг еі Сіігіяіо. 

Сар. 19. Рісаі аіщпія: Еі аийев пиріііз Йеііаііеге. ^^1ае а І)ео 
Ьепейісіае віші? Хоп езі йеігаііеге шіріііч, сцт ііііз ѵіг^ітіаз апіе- 
1'егПіг. Хето таіпт Ьопо соіпрагаі. Сіогіепіпг еі лпріае. сит а 
ѵігціпіЬиз яіпі зеешкіае. Сгезсііе, аіі, еі тпНлрІісатШі, еі геріеіе 
ісп-аш 1о). Сгезсаі еі тпИір1ісе(иг іііе, сріі ііпріеіигііз езі Іеітат. 
Тпит а^теп іи саеііз езі. Сгезсііе е( тиНірІісатіпі, Іюс ехріеіиг 
ейісіит розі рагагіізит еі пийіШет, еі йсіія іоііа. ХііЬаІ еі пп- 
Ъаідіг п) іііе, ^иі іп яийоге іасіеі сотпейіі рапеш зшіт, сиіия Іеіта 
(гіЬиІоя еі яріпая ^епегаі еі сиіия ІіегЬа зепІіЬиз зиЕосаІиг. Меит 
ветеп сепіепагіа й*п§е і'есшігіит езі. Хои отпез саріипі ѵегітт 
Реі, вей Ііі диіЪия йаіит езі12). АНит еиписішт песеязііаз іасіаі. 

Галат. 2. 20. 
Й) Псал. аз. 7. 
3) Псал. ІІЬ. 83. 
4) ГГсал. 101. 6. 
*) Сісасіа, какъ насѣкомое особен по любящее издавать звуки, похожіе ва 

пѣніе. 
"1 Псал. 101. 8. 
7) Псал. 101. 1. 2. 
в) Псал. 101 1(1- 
**) Быт. 3. 16. 

,и) Быт. 1. 28. 
") ХпЬсге -- ихогеш «Іисеге — иро мужчину, рѣдко. ХиШ -- посягать. 
,г) Матѳ. 19. 11. 

те ѵоПіпІак. Тетрив атріехашіі, еі іетрив аЬяІіпепйі а сотріехі- 
Ъііз: іетрив тіііепйі Іарійен, еі Іетриз соііі^епйі г). Ровічііат Де 
йигіііа паііошіт ^епегай зит 6Ііі АЪгаЬае. соерепті запсіі Іарі- 
йр^ ѵоіѵі зирсг Іеггаш 2). Регігапзеипт диірре тинйі ізііив 1т*Ьіпев 
еі іп сигги І)еі гоіагиш ссіегііаіс ѵоіѵішгиг. Сопзиаиі Іііпказ. срй 
інсоіізиіат Іипісат 8) регйійеѵипі, діюз ѵа^ііиз йеіесіаі іпіаШіит. 
іп ірзо Іисіз ехогйіо йеіи Іи&еніішп срюй паіі випі. Еѵа іп рат- 
с1і"0 ѵігдо йііі; розі реШсеаз Іипіеаз іпіііит зшпрзіі ішрііаппп. 
Тип ге^іо рагайізиз езі. Вегѵа с/иой лаіа ез еі іііе: Ееѵегіеге апіта 
шеа іи гесрііет іиат4). Еі иі зсіая ѵігріпііаіеш ез^е паіпгае. пир- 
Ііач.рові Йеіісіит: ѵіг^о пазеііиг саго (іе пиріііз еі іп ігисіи гей- 
йепв, диосі іи гайісе рсгДіДсгаі. Ехіеі ѵіг^а йе гайісе Іеззе. еі Йоз 
йе гайісе еіиз азсепйеі5). Лгіг^а Маіег езі Оошіпі, зітріех, рига, 
зіітега, пиііо ехігінвесиз ^егпііпо соііаегепіе, еі ай зіпіШііійіпеіп 
Реі шііопе е) іеспжіа. Ѵіг^ае Нов Сіігізіив езі, йісепз: Е^о Йов 
сатрі еі Шіит сопѵаііііті 7). ^иі еі іп аііо Іосо Ьірік ргаейісаіиг 
аЪзсічвиз йе топіе віпе таніЪив Й). зі^пійсапіе ргорііеіа, ѵігдіпет 
паясііигит езве Йе ѵігдіпе... Іп Ііиіив вепвиз соп^тиіі ѵоіипіаіеіп ) 
еііапі Ший, ^иой апітаііа, ^иае іп агсат N06 Ьіпа іпйисітіиг, 
іішпипДп зипі: ітраг епіт питегиз езі типйив. Еі Моузев ег Іевив 
Хаѵе пийів іп запсіат Іеггат рейіЬиз ІиЬепіш' теейеге. Еі сіівсь 
рпіі віпе саісеатепіопіт опеге еі ѵіпсиіів реіішт ай ргаейісаііо- 
пет иоѵі Еѵап^еііі йевііпапіиг. Еі тііііез. ѵевіітепіів Іези зогіе 
йіѵівів, саіі^ав поп ЬаЬеііапі (ртв іоііегепі. Хес епіт роіегаі Ьа- 
Ьеге Бопііішв, диогі ргоіііЬиегаі зегѵіз. 

Сар. 20. Ьаийо пирііач, Іаийо сопіи^іит, вей ерйа тіііі ѵіг- 
^іпез §епегапі: Іе^о йе зріпіз гозат, йе іегга ат-шп, йе сопсііа 
таг^агііат. Хитсрііг] ^иі агаі, іоіа Йіе агаЬіі? Хоппе еі ІаЬогів 
8ііі Іт^е ІаеіаЬііигУ Ріиз Іюиогапіиг пирііае, (]ііапйо иной йе іШв 
пазсііиг ріив атаіиг. (*>иій іпѵійев іпаіег йііае? Тію Іасіе пиігііа 
еві, іиів ейисаіа ѵівсегіЬиз, іп то айоіехіі віии. Іи Шат ѵіг^іпет 
зейиіа ріеіаіе вегѵавіі. Іпйі^пагіз, чиой поіиіі тііііів еззе ихог, вей 
ге^івг Стгаийе ііЪі Ьеіісйсішп ргаевііііі. Воспіз І)еі евзе соерізіі. 
І)е ѵігрпіЬив, іициіі арозіоіиз, ргаесеріит Бошіпі поп ІіаЬео 10). 
Сиг? (^иіа еі ірзе пі еввеі ѵіг^о, поп Іиіі ітрегіі. вей ргоргіае 
ѵоіітіаііз. Хесііие епіт аийіепйі випі циі еит ихогет ЬаЬпівве соп- 
йи^ипі, еит сіе сопііпепііа Йівзегепв еі виайепв регреіиат савіііа- 

*) Нккл. 3. 5. 
2) Зах. 9. 16. 
3) •= ѵігйіпііаіеш. 
4) ІІсал. 124. 7. 
Ис. И. 1. 

6) шгіо=і^глі:, зіпігиІагіСаз 
7) Пѣснь И. 2. 1. 
в) Дай. 2. 34. 

направленіе, цѣль 
1 Кор. 7. 25. 
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гет, іииііегіі: \ оіо аиігіп ошпея еязе зісиі те ірзит 1). Еі ш?га: 
Сісо аиіеіл ішшрііз еі ѵіДиіз: Вопит еяі іПіз. зі біс регшапвйиі. 
яіспі еі едо. Еі іи аііо Іосо: ХиітрііД поп ІіаЪетпя роіозіліет 
сігсшпДисепДі шиііегея, яісиі еі сеіегі арояіпіі 2)Ѵ і^наге егдо поп 
ІшЪсі Вотіпі Де ѵігдіпііаіе ргаесерітп? (^иіа шаіигія еяітегсеДіз 
Чи°й_ поп со«ііиг. еі 3) ойегіиг. СНиа, зі і'піязеі ѵігкіпііак ітрегліа, 
пирііае ѵісІеЬапінг аЫаіае, еі Дигіяяітіті егаі сопіга лиіпгат го- 
уеге апдееіогипщие ѵііапі аЬ ІютіпіЪпя охіоічріеге, еі ій 4иоДат 
тоДо Даттіге, срюД сопДіипп езі. 

Сар. 21. Аііа іті іп ѵеіеге 1с$»е іеііеііаз. ІЪі йігліиг: Веаіия 
<]иі ІіаЬеі зетеп іп 8іоп еі Дотеяіісоя іп Іепьаіет 4). Еі: таіе- 
Йісіа зіегііія. грте поп рагіеЪаі 5). Еі: йііі іиі зісиі поѵеііае оіі- 
ѵагит, іп еігсиііц ітчічае іиае 6). Еі герготіязіо 7) (Ііѵіііапіт. Еі: 
поп егіі іпйгтиз іп ігіЪиЪиз іпіч. Кипе Дісііііг: не іс Іі^ітіп агЪіі- 
гегія аі ігіпт ЬаЬеч Іосит рго Шііч еі ЯІіаЪия іп гаеІеяііЬия четрі- 
іегпит. Хине ЪепеДісипіиг раирегез, еі Ваяапія Діѵііі ргасіегіиг іп 
ригрига. Хппс циі ііійпшіз езі, іогііог еяі. Ѵаеииз егаі огЫз, еі, 
пі Де іуріеія ®) іасеат. яоіа егаі ІіепеДіеііо ІіЪегогит. Ргоріогеа 
АЪгакат іат яепех СеіЬигае еорпіаіиг 9)... Раиіаііт ѵегп іпегея- 
сепіе зе&еіе, теяког ітшіязпз еяі. Ѵігііо Еііая, Еііяаеия ѵіг^о, ѵіг- 
ёіпея тиііі Шіі ргоркеіагит. Іогетіас Дісіі.иг: Еі. іи пѳ ассіріаз 
нхогет 10).. 8апсіійгаіиз іп иіего, еарііѵііаіе ргпрйнрт, ихогет рго- 
ІііЬеіиг асеіреге. АШя ѵегЪіч іД іряпгп арозіпіия Іоциііиг: Ехіяііто 
Іюс Ьошіт ея8е ргоріег іпзіапіет пееебяііаіет, 4иоіііат Ьопшп еяі 
Ьотіпі яіе еззе 11). пае езі іяіа псссззііаз, 4иае аиіегі $аиДіа ішр- 
ііагит? Іетриз Ъгеѵіаіпт езг Иеійцшт езі, иі еі 4иІ ЬаЪепі ихо- 
гез, яіс зіпі (іияяі пои ІіаЪоапг 12). Іп ргохіто еяі ХаЬие1іоДопо8ог. 
Рготоѵіі яе Іео Де сиЬіІі ено 13). (}ио тіЬі 8іірег1)іззіто ге^і зегѵі- 
іига еопіипіа? г}ио рагѵніоз, 41108 ргорЬеіа сотріогаі, Дісепя: АД- 
Ьаеяіі И при а Іасіепіія аг] йшеет іряіия іп 8ііі. РагѵиІі розіиіаѵе- 
ічті ранет еі 411І ігапрегеі еіз поп егаі 14). ІпѵепіеЪаіиг егро, иі 
Діхітиз. іп ѵігіз гапіппі Іюс сопііпспііае Ьошіт, еі іп ДоІогіЬиз 
іирііег Еѵа рагіигіеЬаі. Розісртт ѵего Уігро сопсеріі іп иіего еі 
ререгіі по1)ія риегит, сиіие ргіпсіраііь іп итегоя еіиз 15'). Рейт. 

’) 1 Кор. 7. н. 
2) 1 Кор. У. 5. 
*} = а; 
Ис. 31. 9. Ѵиіц. Сиіик і^ніз сяі іи Яіоп еі сатіпи$ еінз іп Гогияаіеш. 

8) Ис. 49. 21. 
Псал. 127. У. 

7) = обѣщапіе. 
в) = й^тѵіііѵиз. рог іша^ілеш ехргекзиз. 
') Бит. 25. 3. 

|и) Гер. Иі. 2. 
1 Кор. 7. 2гі. 

,2) 1 Кор. 7. 29. 
,э) Іер. 4. 7. 
'*) ІЬт.іѵъ Іеі). 4. I. 
16) Нс. 9. и. 
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іогіетп. раігеш ііііигі зеспіі, зоіига шаІеДісііо очі. Мог* ]»ег Еѵаш. 
ѵіія рег Магіаш. І-Іеочие еі Діііия ѵіг^іпііаіія Допит Йпхіі іп іеті- 
паз, чиіа еоеріі а іетіпа. 8іагіт иі Шіпч Т)рі іиьптязиз езі зпрог 
іеітат, поѵат зіЬі іатПіат іпяіііиіг. иі (ціі аЬ Апі*еІіз аДогаЬаіиг 
іи гаек», ІіаЬегеі Аи^еіоя сі іп іеггіз. Типе Ноіоіегпіз сариі Ішііііі 
гопііпепз аіпрпіаѵіі 4). Типе Атап. сци іпіегргеіаіт* іп^нііаз, «ио 
сотЬизіиз езі іьіиі 2). Типе ІагоЬнз оі Іиішішсз геіісіо раігс. геіе. 
паѵісиіа, яепііі зіші 8аіѵаг.пгеіп, айегіпт запііііііііз, еі ѵіпсиіа зе- 
спіі. еі сигат Дот из рагііег геіітріепіобі. Типе ргітшп аиДіпип 
еві: кМіі ѵиіі ѵепіге рояг. те, аЬпе^еі зетоіірзит, еі іоііаі сгисет 
кпат, еі зееріаіліг те3». Хето епіт тііея гит нхоге регі?іі аД 
ргаеііит. Бізсіриіо аД зериіішат раігіз іге сиріепіі. поп регтіі- 
І1ІІИ-4). Л иірез Іоѵеаз ІіаЬепі. еі ѵоіисгез саеіі піііоз. иЬі геерііе- 
зсапі. йііпя аигет Іютіпіз поп ІіаЬеі пЪі сарпі зиит гесііиеі 6). Хе 
Іогзііап еонігізіегія, зі ап^изіе тапзегіз. (^иі яіпе нхоге еяі. зоііі- 
еііиз езі г^иае Вотіпі зипі, 4иотоДо ріасеаі Ботіію. і^иі аиіет 
гит ихоге езі, яоНісііиз езі 411ае зипі ппикіі, (]іютоДо ріасеаі ихогі. 
Біѵіза езі тиііег еі ѵіг^о. (^иас поп езі пиріа, со^ііаі 4иае зипі 
Вотіпі, иі зіі запсіа согроге сі зрігііи Й). Хат ^иае пиріа езі. 
со&ііаі 4ііае зипі шиііДі, 4110тоДо ріасеаі ѵіго. 

Сар. 22. уиапіаз тоіезііаз ЬаЪеапі шірііае еі 4110І зоШсііиДі- 
піЬпз ѵіпсіапіиг, іп со ІіЬго 4ііет аДѵегзиа ПеІѵіДіпт Де Ьеаіае 
Магіао регреіпа ѵігдіпііаіе еДіДітиз, рпіо Ьгеѵіісг ехргеззиш 7). 
Хтк: еаДет ге])1ісаге 8) регіоп^ит еззеі; еі зі сиі ]>1асеі, Де Шо 
роіс8і Ьаигіге іопіісиіо... Еі іп ргіпсіріо ІіЪеІІі ргаеіаіиз зит, те 
Де ап^пзіиз тірііаппп аиі піЫІ отпіпо, аиі раиса Дісіипті, еі 
шик еаДет айтопео, иі зі ііЬі ріасеі зсіге, риоі тоіезіііз ѵіг^о 
ІіЬега, (рюі ихог азігіеіа зіі, Іе^ая ТегіиШапшп аД ашіеитп ріпіо- 
борішш 1,); еі Де ѵігріпііаіе аііоя ІіЬеІІоз. еі Ьеаіі С\ ргіапі ѵоіитеп 
е^гс^іиш 10), еі Гарае Вашаві зиііег Ьас ге ѵогеи ргояаеріе с«ппро- 
зііа, еі АшЬгочіі пояігі 4іше ппрег зггіряіі аД зогогеіп оризсиіа и). 

') Худ. 13. 
*) Есѳ. 15. 
аІ Мато. 1Н. 21. 

ЙГато. У. 21. 
БІ М;іто. Ь. 20. 
я) 1 Кор. 7. :>2 ел. Ѵиііг.: ^иі яіпе ихоге езі воПісПиз е«1 еріае ІЮяііпі вшіі, 

гщотогіп ріаее.іі Т)ео. 4»иі аиіеія гиш ихоге сві жШігііиз еві с|иае випі шшкіі. 
ірхг)шо(1о ріасеаі пхогі, еі Оіхівп-. еяі. Еі шиііег іпппріа еі лігно горііаі чиас 
ІЮіііші бппі, пі віі яапсіа согроге еі врігііи. 

7) ]>і. этомі. сочіпіеггііі, писан пом г. въ 383 г., Іеронимъ полемизируетъ про¬ 
тив і. приравнен іа дѣвства супружеству и опровергаетъ мпі.ніе. будто Богородица, 
кромѣ Іисуса, имѣла и другихъ дѣтей. 

*) гереіеге. 
я) Эго сочиненіе Тертѵлліапа до насъ нс дошло. 

<0) наир. Ле ІіаЬіІи ѵігцішті. 
“) Рачуміегся сочнаеніе Св. Амвросія: »1е ѵігріпіЬня аіі ЛІнггеІІшаін яог ■ 

ген» ІіЬгі ПІ. 
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Іп с|иПшз Іапіо зе сНпіІіі оіогіиіо, иг, чиісфіісі агі Іаийся ѵіпшшт 
регішеі. ехчшзісгіі, схріеязегіі, оггііпагіі. 

Сар. 2-3. ХоЪія йіѵегяп Ігатііе іпсойепйит. Ѵіг&шііаіет поп 
Сан Сит епеитиз. чей зегѵатпз. Хес чиГіісіІ зсіге срюй Ътшт еяі 
111«І иЫигЬічг агіепип» (,поД еІесНші т, с|ша іііші ішіісіі сМ. Іюг 
ІаЬпгіз, еі Шікі сотшипе сит рІигіЪия, Ьос сит раисія с^иі рег-е- 
ѵегауегіі, тцшС, ичсріе іп Япот, Ьіс яаіѵик егіі *)• Еі: шиііі ѵосяіі, 
р;шсі ѵего еіесіі *). Ііафіе оМеяІог Іе согат І)еп, еі СЬгізІо Геки 
гі еіесііз Анцеіія еіиз, иі сизіосііач с|ііае соерізіі, не ѵаза Іетріі 
ІЮіпші. чпае зоііз засегйоІіЬиз ѵісіеге сопсезчит езі, іасПе іи ішЬ- 
ііпші ргоіегав, не засгагіпт І)еі фйччиат ргоіапия ачріеіаі. Ога 
агсаіп, пиат поп ІісеЬаІ Іап^еге. аИт^епз, зиЬіІа тогіс ргозігаіиз 
еяі. Хечие ошга ѵаз аіігеит еі аг&епіеит Іат сагит 1>со йііі, сртт 
іетріит строгія ѵігріпаііч. Ргаесеззіі итЬга, пипс ѵегііая езі. Ти 
<|іііс1еш зішрііеііег іофіегіз еі щііоіоя циоэдпе Ыаікіа поп сіезрісіз, 
не«1 аЫег ѵісіепі ішршіісі оспіі. Коп погшіі апітае риісіігііийіпст 
сопзніегаге, зсй согропті. Егееіііая Ніезаипіт І)еі шопзігаг Аззу- 
пія, чес! Аззугіі поп йеЬиегшіІ ѵісіеге фіой сирегепі. Оепщие й-е- 
ЧііопІіЬнз Ьеііія Іисіаса сопѵиіза, ѵаза ргітит Потіпі саріа аіфіе 
Ііапчіаіа зипі. Ііііег ерніач еі сопсиЬіпагит ёте&ея (фііа раіта 
ѵіііогит езі Ьопезіа роНиеге) ВаШтяаг роіаі іп ріііаііз. 

Сар. 24. Хе Йееііпея аигет Іиат іп ѵсгЪа таііііае. 8аере 
етт іийесепв аііфіісі 1оЧиепІез, Іепіаиі тепііз агЬіігіит, ві НЬеп- 
Іег аийіав ѵіг^о чиой йісііиг, зі ас! гійіспіа сріаечие зоіѵагіз 8), срТіс- 
Чііісі йіхегіз, Іанйапі. чиіедтй пеааѵегіз, педант,. іасеіат ѵосапі еі 
запсІат, еі іп чиа пиНиз зіі гіоіиз: Ессе ѵеге апсіііа Сіігіяіі, йіееп- 
іез, ессе Іоіа зітріісііаз. Хоп иі Ша Ьоггійа, Шгрів, гизіісапа, Іег- 
ііЬіІіз, еі дпае ійео іогзііап піагііит поп ІіаЬпіІ, (]иіа іпѵспіге поп 
роіиіі. Хаіигаіі йисітиг таіо. АйиІаІогіЬия ппкігіз ИЬепІег іаѵе- 
тиз, еі чпатчпат поя геяропйеапшз іпйіупоя, еі саіійич гиЬог ога 
регіипйаі, аііатеп ай Іаийет зиат тігіпзесия апіта Іаеіаіиг. 
8ропза Сіігізіі агса езі Тезіатепіі. іпігіпзесиз еі ехігіпзесия йеаи- 
іаіа, сизіоз 1е§із І)ошіні. 8ісиІ іп Ша пііііі аііші йііі, иізі іаЬиІае 
Іезіатепіі, На еі іп Іе пиііиз зіі ехігіпяссиз со^ііаіич. 8ирег Ьос 
рі оріііаіогіит 4), диазі зи])еі СііетЫт, зесіеге ѵиіі Т)отіпиз. Мііііі 
гііясіриіоз зноя, иі іп Іе зісиі іп риііо азіпае зейеаі, сигіч іе зеси- 
ІамЪиз заіѵаі. иі раіеаз еі Іаіегеч Ае^ѵріі Йеге1іт]ііеп8, Моу.чеп 
яечиагіз іп егето еі Іеітат гсрготізчіопіз іпігоёаз. N01110 зіі ч«і 
ртШЬеаІ, поп таіег. поп вогпг, поп со^паіа, поп ^егтапич: І)о- 
шшиз Іе песеззатіат ІіаЬеі. Оиой зі ѵоінегіпі ітрейіге, іітеапі 
Іа^еііа РІіагаопіз. 4111 рориішп Оеі ай соіепйит еит поіепз йітіі- 

') Мат«*. 24. 13. 
а) ЛГате. 20. 10; 22. 14. 

срви. роіѵі іп 1а«тітаз. іп гікипі 
) = 1>.ЗО7Т,рі0Ѵ. 
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іеге, рачзия е«і еа сщае зегіріа зппі. Іезиз іп&гезчіз іп Іетріиш, 
еа чиае Іетріі поп егапі, ргоіссіі. Оеия епіт геіоіез езі еі поп 
ѵиіі Раігія йотиш йегі зреіітсат Іаіѵоітт. Аііосрііп иЪі аега пііг 
тегапіиг, иЫ яипі саѵеае соІишЬагит. еі зітріісііаз епесаіиг, иЬі 
іп ресіоге ѵіг^іпаіі зесиіагіит пг^оііогит сига аезіиаі. зіаііт ѵе- 
Іит Іетріі зсіпйііиг. зропчиз сопзигріі ігаіик еі сіісіі: КеНхщиетг 
ѵоЬія йотиз ѵечіга гіеяегіа. *). Ее^'е Еѵап«е1іит. еі ѵійо срютосіо 
Магіа ай рейез Потіпі зейепя, МагіЬае зіийіо ргаеіегаіпг. Еі сегіо 
Магіііа чейіііо Ьоярііаіііаііз ойісіо Потіпо аічие йізсіриііз еіия еоіь 
ѵіѵіит ]>гаерагаЬаІ, сиі Іезиз: Магіііа. іш]іііі, Магіііа, зоіііеііа «*з 
еі ІигЪагіз ег^а ріпгіта, рапса апіет песеззагіа зипі. иі ипшн; 
Магіа Ьопат рагіет еіеціі, чиае поп аиіегеінг аЪеа2). Езіо еі іи 
Магіа. еіЬів ргаеіегіо йосігіпат. Йогогез Іиае сигзііепі еі чиаегапі 
срютойо Сіігізітп Ьозрііет зизсіріапі. Ти четеі чееиіі опеге ргиіесіо, 
зесіе агі рейез Нотіиі еі йіс: Іпѵепі опт, чпет «ріаегеЬаІ апіта 
теа, ІепеЬо ешп, сі поп йііпіііат 3). еі Ше гезропйсаі: Спа езі 
соІнтЬа теа, регіесіа теа, ипа езі таігі зиае. еіесіа "епіігісі 
чиае 4), саеіезіі ѵійеіісеі Іептзаіет. 

Сар. 2П.... Саѵе пе йогшіт ехеаз еі ѵеііз ѵісіеге йНач ге^іопіз 
аііепае. (ріатѵіч Ігаігез ІіаЬеач раігіагсішя, еі Іягаёі рагепіе Іаеіе- 
гіз. Т)іпа ергезза соггшпрііиг. N оіо Іс зропзшп сршсгеге рог ріа- 
Іеаз. Хоіо Іе сігсишіге ап^иіоз сіѵііаііз, Йісаз Іісеі: Йиг^аиі, еі сіг- 
ешпіЬо сіѵііаіеіп. еі іп і'ого, еі іп ]»1аІеі? сріаегат сціеш йііехіі 
апіта теа 5); еі іпісгго^ез: Хшп фіет Йііехіі апіта теа. ѵійічііз V? 
пето ііЪі гезротіеге йі^паЬіІиг. Вропзиз іп ріаіеіз поп роіезі іпѵе- 
пігі. АгсТа лі ап^изіа ѵіа езі, чиае сіисіі ай ѵііат 7). Пепі^ие че- 
сіиііиг: (^тіечіѵі ешп еі поп іпѵепі. ѵосаѵі еит еі поп іпѵепі, 
ѵосаѵі ешп еі пои гезропйіі тіЫ 8). Айріе иііпат поп іпѵепічче 
зиШсіаі! Л іііпсгаЬогіч, пийаЬегіч. еі «етеЫтйа иаггаЫз: Іпѵепе- 
піпі те сизіойез, 4111 сігситеипі сіѵііаіет. регсиззегипі те, еі 
ѵиіпегаѵегипі те. Іиіегипі Піегізігит “) теши тіііі І0). 8і апіет 
Ьос ехіепз раіііиг Ша, с|пае йіхегаі: Е«о йогтіо, еі сог тент 
ѵі^ііаі11). Еі: Іазсісиіиз чіасіея 12) Ігаіпіеіія тепз тіііі, іп тейіо 
пЬегшп шеотт соттогаЬііиг 13), чшй йе поЫз йеі, чиае айііис 

') Матп. 23. 38. 
*) Лук. 10. 41 сл. 
3) ІІЬеиь И. 3. 4. 
*) пѣспь и. 6. а 
*) Пісііь П. 3. 3. 
в) ІІѢспь ІГ. 3. 3. 
7) Мято. 7. 14. 
“) Иѣсиь II. с. 
я) Бъ Ѵиіі»-. ШегМгиш (то йгглотроѵ) яам Іпено сл. риШиит. 

ІТѢспь ІГ. б. 7. 
4|) Пѣснь II. у. 2. 
,ѵ) Въ УпІ^. кіасіек (тѵ); зти-ат?)?) ваыѣнспо сл- тутгЬае. а Ггаігиеііб 

'л«) сл. йіІесСак. 
,3) ТІІ свь П. 1. 12. 
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ііііоіангспініяе вишне, цчае, шігапіо сшп яропчп. гшшшешпч 
ох4гііі».сів:- /оіоіірші еяі Іеячв, поп упіг. аЬ аііік ѵііІего і'.и-іет 
пшт. Ехсияев Іісоі аіцче саивегіч, оЪЛпсіо ѵеіаиііпо ога сопіехі 
е1 Ье іііі. еі іііхі: Апшшііа тіір цист Лііехіі ішіщіі шеа: 
иіп раясія, пЬі сиЬав іп тегі(1іе. не цпашіо сііісіаг >іст, црегЫ 
чфп- егедва чойаііііт іиогит *), шпц-паЬНиг ітпеЬіІ. еі Лісоі 8і 
пои соеітѵгпя Іе іряат, о рнкііпі ініег тиііегов, едтеЛеге іп іи 
м'яіідіія цгерпт еі раясе ІіаеЛоя Іпоя іи іаЪогпаспІія раяіппіш э). 
^ Іісеі рикѣга, ці іцйг отпев шіііісгря яресіея іиа Ліііцаіиі- а 
8|)0І15П. тяі іе снцноѵй’іі еі отпі сивІоЛіа веггаѵегія сог Ііиші. пі*і 
оі іііоя інѵетіт ічрегів, ертеЛіеіія Ле Ніаіашо шеи оі р;:чС,, Ьае- 
Ло». цаі аШшыійі яипі а віпіяігія. 

Сар. 26- Нацие, ті Епвіосіиит. (іііа. Лотіпа, еопеегѵа. цеі- 
чіача (аіииі епіш аеіаіія, аІіиЛ чіегііі, аІіиЛ геіі.гіпіпя. Ітс сагііаіів 
екі пошей) аиЛі Іяаіаш Іоциепіет: І'орчіив теив іпіга сиЪіеиІиш 
іинт, сІапЛе овііит Ішті, аЬвсопДеге ричШит аііциапіиіиш, Лопес 
Ігапяеаі іги Нотіпі *). Еогів уарепіиг ѵігціпев віиііао. іч іпігіпве- 
0,4 ояіо сиш ярппво: цчіа еі овііит сіпивегів еі восишішп Еѵаішоііі 
ргаесеріит іп оссчііо огаѵегів Раігст Ічит, ѵрпіеі. еі риіхавд, еі 
Лісеі: Есге ед о віо апіе іатіат. еі риіяо. 8і циів тііп арегиегіі 
шІппЬо еі сеиаЬо сит со, еі ір.че шоопт 4|. сі іи віаііш коЦісіІа 
гевропЛеЫа: Л ох ігаігиеіів теі риівапіів: Арегі тіЬі вопи- шеа, 
ргахіша теа. соІитЬа пит. регіеніа тга 5). Ке< еві иі Лісав: Бе 
вроііаѵі те ічпіса шеа, цчоіпоЛо іпЛчат ШатУ 1аѵ« реЛев теов. пчо- 
шоЛо тцчіпаію еов ")? Иіісо сопвпгре еі арегі, пе Іе гетогапіс 
регіѵашааі, еі ровіеа сопциегагів еі Лісав: Арегчі еро ііаіпіеіі 
чіео, Ігаігаеіія теня регігапвіѵіі '). ()іііЛ епііч иесевче еві. чі сог- 
Лів Ічі овііа (Лайва віпі вропвоУ Раітпі Сітвю, сІачЛапІиг ЛіаЬоІо, 
чееччЛчт іИпЛ: 8і вріі-ііив роіеяіатет І'аЬетів авсепЛепі кирег Іе 
не Лтичегія Іосит Пшт *). Баиіеі ш соиаслі» вчо іпаиекаі іпвире- 
попішв (чсцпе епіт тапегс роіегаі іи Ішшііі), Сепевіга* ареѵіав 
. Іепваіст ІіаЪпіі Еі ги 1ш1іе№ арегі** Гепевігав, .чей чиЛе ічтеп 
іііігііёаі, чпЛе ѵіЛеав оіѵітіет Бошіпі. ЛТе арегіав іііав Гепезігаз. 
Ле |ЧІІ)ІВ Ліыічг: Іпггаѵіі тіюгв рег іепевігав ѵівігав 

Сіф. 2, ІІІиЛ циоцче ПЫ ѵііачЛит еві саиіічв, пе ічапів §1о- 
пае агЛоге саріагі*. УпотоЛо шциіі Іевчв, роіечіів ггеЛеге, 8І0- 

111 ігіЛІІ.^ГЛЬ.І ■■ І,,;Іша тіШ '1"еш <!І1ІК,Й “Чтя Шва, Ніи рамаа, иЬІ сиіев 
_ ^е-п е- І1Г: 'аЭ‘^Г1 тсіриш рочі «ге^ез зоііаііши Ціопші. і,Х\: -п.п&т; -/іѵідиг: ..М^ПѴУ^Ѵ} Е- «7и.ѵ.; 5ГЯІ0С0Ѵ 300. * 

ІГІіипь П. 1. 7. 
в) Ис. 2іі. 
Анок. 3. і*0. 

’} Лі.снь II. у. 2. 
"} Пі.снь II. Г». 3. 
7) Ні.сиь II о. 6. 
*> Кккл. 1(1. I. 
“) Іер. II. 21. 

П1ШІ аіі ІштіпіЪия ассіріетев *)» ѴіЛв циаіе гааіит віі, циоЛ «иі 
ІиЛтепІ. поп роіеві егяіеге. N08 ѵсго Лісатчвг уиопіаш діогіаііо 
чпа Іи «ж*). Еі: О.иі ріогіаіиг, іп Оотііт ріогіеіиг 8). Еі: 8і аЛ- 
Іии ІИЙІІІІІЬМ ріасегеш. Сііпвіі вегѵчв поп еввеш 4|. Еі: Міііі ачіеш 
іЛічі ріогіагі, піві іп сгиее Іішпіш повігі Іевч Сіігівіі. ри- цаі.іп 
ічіііі іпчпЛив егчсШхив еві, еі е-о шптіо *). ЁІ ІІІиЛ: Іп іе ЫиЛи- 
Ьішчг Іоіа Ліо. ііі Потіпо ІачЛаІіііпг аш'та шеа"). Стп Іасів еіее- 
піовміат, Бепв воіпв ѵіЛепІ, Счт іеішш*, Іаеіа віі Іасіев Іча. Ѵе- 
віів пес ваіів іпішЛа. пес аогйійа, еі пиііа Ліѵеі-вііаіе паіліпіів; пе 
аЛ Іе оііѵіаш ])гаеіегечпііпт мі-Ьв <опяі.чіаі, еі Лірііо Жпвігегів. 
Егаіег ’) еві іпоплшв, вогогів еві согрпвечічіп ЛеЛчсепЛчш: саѵе по 
Лит Ііаес. ваерііш Іасів, і|іва шогіагів. Лес ваііз геііціова ѵсіів ѵіЛегі, 
пес ріия І1ЧШІІІВ циат пгеевяе еві, пе ріогіат ІиріепЛо циаегав! 
Иш-ея епіт рішрепаіів, тівегісогЛіае аіцие іеіипіі агЫігов Лесіі 
папіев, Ьаг ірво сирііті р1а,ім=е, циоЛ ріасоге сопіетпипі. еі. ті- 
тт іп тоЛшп Іаив, Лит ѵііаіиг, арреііічг. Се1егі8 реі'ІшЬаІіогі- 
І)П8 цпіЬив Ьотіпів тепв еаиЛеІ, ае§і-евсіІ, ярегаі еі теіиіі. ріигев 
тѵепіо ехііапеов3). Нос. ѵіііо раисі аЛтоЛчт вчпі циі сигиегіт, 
еі іііе еві орііпщв, цні цчаві іп ріЛсІпо согроге, гага паеѵопіт 
вогЛе геврегрііпг "). Нецие ѵего топео, пе Ле Ліѵіііів ріогіегів, пе 
(іе релегів іюЬіІІІаІе Іе іасіев, не Іе соіегів ргаеіегав. 8сіо Іштііі- 
Іаіепі тага, всіо Іе ех айесіи Лісеіе: Ботіпе, поп еві ехаііаішп 
сог теши, пецііе еіаіі вчпі оспіі теі1"). \оѵі арчЛ Іе еі арчЛ таі- 
гет Іиат «чрегЫат, рег цчат ЛіаЬоІіів сесіЛІІ, ])епі1чв Іосит поп 
ЕаЬеге. БпЛс аЛ Іе яирег еа вегіііеге вирегііиит віі. 81іЛіів!ітит 
циірре еві ЛЛсеге, циоЛ иоѵегіі іііе циет Лосеав. 8еЛ пе Ітс ірвит 
ІІЫ іасіапііат репегеі, циоЛ весиіі іасіапііат сошстрчай'; пе ю- 
іііілііо Іасііа вчіп'ераі, иі цчіа іп аипііів ѵевііішв ріасеге Леяівіі. 
ріасеге сопеіів іп вогЛіЛів, еі ві цчашіо іп сопѵепіит іпіігит ѵепе 
гі& ѵеі вогопіт, Іштіііия веЛеав, всаЬеНо іе саивегів тЛщпаш. \ о- 

сет ех тЛияіпа, цчаві сопі'есіа іеіипіів. пои Іеітев, еі Лсіісіепіів 
ітііаіа ргеввпш. итвіів іпиііагів аііепия. &ШІ цт'рре іштшЦас 
ехіегтііюпіев іасіев впав иі аррагеапі Ьотіпіішв іеіипашев: циас 
віаііт чі аііцчет ѵіЛеѵіш, іпрешівечпі, Летіііипі виреіеіііпчі еі 

') Іоан. у. ^4. 
") Пгал. 3. 4. 
3) 2 Кор. И». 17. 
*) Галит. 1. Іп, 

Галат. (і. 1-1. 
“) Поал. 33. 1. 2. 
) ііидіі ігаіег іг рогог рааумѣются з’и.сь посторонніе люди, нра погребеніи 
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орегіа Гасіе. ѵіх пиит огиіпт НЬегапІ асі ѵійсіійит. Ѵезііз риііа, 
сіп&и1ит загсеит *). еі зогйійіз пшпіЬцч ресІіЬизсріе, ѵепіег зоіиз, чиіа 
ѵісісгі поп роіезі. аезіиаі сіЪо. Нія дипіійіс рзаішиз ііІе сапіШг: Попшшч 
сІіязіраЪіІ 05«а Іютіішт зіЫ ріасешіпт а). Аііае ѵігііі ІіаЬіПі, ѵезіе 
іпиіаіа, егпЪсясши сзче Гетіпае дткі паіае яині, сгіпеш ашриіапі еі 
ітрийспіеѵ сп^ти Га^іеч еішисШпая. 8ип^иае сііісііз3) ѵаяІіііпШг еі 
С.11СНІІІ8 ГаЪгеГасІія, иР асі іпГапІіат гейсаіі1.ітіІапІигпосІиазеіЪпЬопея. 

Сар. 28. 8ес1 пе іапіит ѵкіеаг (Іізриіаге «Іо Гетіпія, ѵігоч срю- 
(|ир Ги^е, ерюз ѵійегіз гаіепаіая, срііЬич Гетіііеі сопіга арокіоішп 
егіпея, Ьігсогпш Ъагіт, пі^піт раіііит, еі тиіі іи раііепііа Ггі^о- 
гю рейез. Насс огапіа аг^итепіа зипі сІіаЬоІі. Та Іею оііт Апіітиіп. 
Іаіет пирег 8ор1ігопіит Нота сопьет иіі. уиі розЦиат поЬіІіпт 
іііігоіепті (Іотиз еі Лесерепті тиііегсиінз опегаіаз рессаііз, зет- 
рег сііясепіея еі тшщиат асі зсіспііат ѵегііаііз регѵепіеіііез, Ігізіі- 
Ііат зітиіапі, еі гіиазі Іоп^а іеіиніа ГтТіѵіз іюсііит сіЬія ргоіга - 
ІншС Рпйеі «Зісеге геіщиа, по ѵіііеаг роііия інѵеііі. циат топеге. 
8ипі аііі (сіе нюі огйіііія ІютіпіЬиз к^іюг) пиі ісіео ргезЪуіегаіиш 
еі сііасопаіит ашЫит. иі тпііегез Іісепііиз ѵійсапі. Отпіз Ііік сига 
«Іо ѵеяііЪия. зі Ъепе оіеапі, зі рея. Іаха реііе. поп Гоііеаі. Сгіпсз 
саіатізігі ѵезіі.ціо гоіапіиг, йідііі Ле аішиіія гаіііапі еі нс ріапіая 
Ьитійіог ѵіа азрег^аі, ѵіх ітргіпшпі ватта ѵекіі^іа. Таіез сию 
ѵіЛсгія, яропзоз піа«ія аеяііпіаіо сціапі сісгісоя. І^ііігіатп іп Ьос опте 
зіиЛіит ѵііап^ие рояиепші, иі таігопагиш потіна, сіотоз тогез- 
фіе со^позсапі;. Е\ срііЪиз тшт, циі Іиііиз агііз езі ргіпсерз, Ьге- 
ѵііег кіііеІпіи]ие ЛезсгіЪат, <рю ГасШич, та§іяІги сортіо, йіясіри- 
Іоз гссой’повсаз. Сию зоіе Гезітиз ехзнг^іі, заІиіапЛі еі огйо Ліяро- 
пііиг. ѵіагіип союрепйіа горигппШг, еі раине ичс]ііс асі сиЪісиІа 
Логтіепііпт зепех ітрогітиіз іп^гейііиг. 8і риіѵіііит ѵісісгіі, зі 
тииШе еіе^аиз, зі аііпній сіотезіісае зиреііссііііз, Іаигіаі, тігаіиг, 
аигесіаі, еі зс Іііз ііи1і«егс Соікріегспз, поп Іат ітроігаі. еріат 
ехіоі еріеі, ерііа зіп^иіае теіиіті ѵегейагіпт *) игЫз оИ'етІеге. ІІиіс 
іпітіса сазіііаз, інітіса іеіипіа: ])гаіі(1іиш шгІогіЬиз ргоЪаІеІаНШ 
і^егапорера, циае ѵпідо ріріго потіпаіиг5). Оз ЪягЬагит еі ргосах, 
еі іп сопѵіііа яитрег агтаіит. Оиосиітпрт іе ѵепегіз, ргішиз іп 
Гасіе езі. Оиісриісі поѵшп іпзопиегіі, аиі аисіог, аиі ехар^егаіог 
езі іашае. Егріі рег Іюгагипі іпотепіа птіапіиг. Іат пігігіі Іатсріе 
Гегосез, пі Тіігасіі геуіз6) іііипі ріііез еззе цегтапиш. 

• изъ иервіи. 
2) Пгал. 52. 0. 
8) Ипс. СіІшіит, ѵсбііе тіегіог реи кнЬисиІа ех рііія аиітаіішн еоиіехіа. 

<іиат іиошіеііі еі ѵііае раш ііогіз ѵігі а Л ііошаікіат сагиеш киЬ ееіегія ѵеяШшв 
йейтипі. СцсиІІиб в. сш-пНа, покрывать лини, голову и плечи. 

‘) ѴегеЛигіі ііісіі ииі ѵегеііія ( с-ціой) риЫісір цІеЪапІиг еі ге^роша ѵеі 
тапсіаіп Ргіпеіриш ЛсіегеЬапі. Бис. 

в) ксгаиорсра — ѵераѵотгі-т,, родъ журавля. 
п) .'Іегевдарнаго Реза, кони котораго были знамепнты. Другіе разумѣютъ 

еді.еь коней Діоъшда, питавшихся челові,ческиыъ мясомъ. 

Сар. 29. Ѵагіія саіііііиз Іюзііз ри^паі іпзісііія. 8аріепІ;ог егаі 
соіиізег ошпіЪпз Ъезііія, сціаз сгеаѵегаі Пошіпия яирег Ісітат. Ііікіс 
еі арозіпіиз: N011. іпг]ніі, щиогатпз отя азіиііаз. N00 аЯссІатае 
зогсіек. пес ехеріівііае тпшііііае соиѵепіпиі сіігізііапо. 8і іріііі і««ікі- 
газ, чі (Іо зегірііігіз сІиЪііаз. іпІегго§а епт, ѵііа сош- 
піеікіаі, ехсіізаі асіаз. Гаша поп горгоЪаІ, «ріі роззіі сіігеге: І)е- 
зропзаѵі еиііп ѵоз ипі ѵіго. ѵігціпст сазіаіп ехІііЬсге СЬгізіо д). Ат 
зі пои очі (ціі роззіі ехропеѵе. теііиз езі аіісріісі пезсіге чесиге^иаш 
сшп ]>егіі иіо сіізсеге. Метепіо ерііа іп тесііо Іацнесіпип атЪиІаз. 
еі шиііае ѵеіегапас ѵігріпеч сазіііаііз іжІиЪіІаІае іп ірзо шоѵііз 
Іііпіпе шгошпи репініеге (Іе тяпііііів. 8і сціас апсіііпіае зшіі со- 
юііез ргорозііі іиі, пе егі^агіз аііѵеі-зиз еаз, не іпЙегіз иі сіотіпа. 
Спит пронзит ііаЬеге соерізііч, зітпі рзаіііііз. СЬгізІі віпіні сог- 
риз асеіріііч, сиг юепза Ліѵсгяа зіІѴ [’гоѵосепіиг еі аііае. Нопог 
ѵігёіптп зіі іпѵііаііо ееіегагиш. С^иосі зі а1і^иат зепзегіз іпйг- 
тіогеш іи йсіе, зпзсіре, сопзоіаге, Ыапіііге. еі ршіісіііат Шіиз Гас 
Інсгит Шит. 8і ^иа зішиіаі, Гп^іепз зегѵііиіет. Ітіс арегіе аро- 
зіоіит Іе^е: Меііиз езі шіііеге, еріагп игі 2). Еаз аміею ѵігёіпез еі 
ѵісіиаз, (ріае оііозае еі сигіозае сіотоз сЛгсишеппІ іііаігонагит, ^иае 
гиѣоге Ггопііз аіігііо, рагазііоз ѵіпсипі іпітогит 3), ^па8і ^1^ач(1аш 
резіез ііЪіісе. Сотітріші тогез Ъоіюч сопГаІтІаІіопез реззітае *)... 
[чііизпіосіі Ьогіагі зоіепі еі гіісеге: Мі саіеііа 3). геЪііз Іпіч иіего. 
еі ѵіѵе сіиш ѵіѵіз, еі: штісріііЗ Шііч шія зегѵаз? Л іпозае аігціе 1а- 
зсіѵае, (|іііс1 ѵіз тиіі іпзіпиаііі ас* Геггеаз ерюеріе гаепіез асі сіеіісіаз 
еігюііііті. Еі сит Іпхигіаіае Гпегіпі іп Сіігіяіо, пиЪсге ѵоіипі, 
ЬаЬеііІсз (Іатпаііопет, фіосі ргііпаіп іісіет іггііат Гесегипі6). Хсс 
ІіЪі сіі.чегіа іітііпт ѵеііз ѵніегі. аиі Іугісіз Гезііѵа сагтіпіЬиз, теіго 
Ішіеге. Л’он йеІтпЪет таігопаппп заііѵат 7) йеіісаіа зесіегіз, цпае 
Іішіс зігіеііз сІепГіЬнч, іішіе іаЬііз йічзоіиііч. Ьаііиіііопіеш Ііпопага 
іп гіішіеііаіа ѵітЬа шосіегапіиг, гизііетп риіапіоз опте грюсі пазсі- 
Іиг 8). Аііео Шія шіиііегіит сііат Ьп^иао рінсеі. О пае сиіт еот- 
пшпісаііо Іпсі ай ІеиеЬгаз? (^пі еопзенчпз Сіігізіо сшп Беііаі °)У 
і^піеі Гасіі тип РзаІІегіо ІІогаііич? сит Еѵ.апреіііз Маго? сит Аро- 
зісЛо Сісего? ^оппс зегпкіаііхаіиг Ггаіег, зі Іе ѵісісгіі іп ісіоііп 
гееитЪепіет? Еі Іісеі оюпіа тшкіл тишііз, еі пііііі геіісіешіипі. 

') 2 11. 2. 
-) 1 Кор. 7. У. 
в) Роди паразитовъ—ііі>пх.тебатеіеіі, вмводившихся въ театральныхъ пье¬ 

сахъ, мимахъ, отличались крайнимъ безсты.ід івомь. 
Л) 1 Кор. 15. и:». 
*} саіеііа, оть саш^. слово, ко горимъ обращались къ женщи¬ 

нам ь, вь фамильярпои рѣчи. 
ь) 1 Тіш. 5. 11. 12. 
7) раііѵа, какъ выходящая изо ріа; и нА йеІишЬіч, слабая, дипіенпая оире- 

дѣденноі'тп. Сртт. Регзіпк Йаі. 1. 104. Ришта йсіпшЬе ваііѵа Ьос наіаі іп Ылт>. 
- чиоіі паііѵіші, паНитіІе еві. 

") 2 Кор. (і. 14. 
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і|ію<1 сит дгаІІагит асііопе рсгсірііпг. іатги. вііпііі ЬіЬеге ион 
ЙгЪетия саіісст Сіігібіі. еі саіігет йаоиіопіогит. КеГегат ііЫ 
теае іпіеіісііаііз 1ііяІогі;іт 1). 

Сар. ')0. Сит аиіе аішоя ріигітоя йошо, ратіІіЪия. вогоге, 
ео^паіія, еі гріогі Іііз йШісіІіиз еяі, сопяшДшИпс Ьшііогія сіЪі, ргор- 
іег саеіогит те гериа саяігнззічп, еі Іегозоіупіпт тіІіШппіз рег- 
ііогрш, ЫЫіоІІісса. с|иат тіііі 1«.отао зпшшо йПиІіо ас ІаЬоге соіі- 
і'есеѵат, сагсіѵ оптіію ион рпісгаш. Іігиріе тізег е^о Іесіигиз Тпі- 
Іінт іеіипаЬат. Рояі иосііипі сгеігаз ѵііііііая, розі Іаегііпаз, ^Ш8 
шіііі ргасіегііопіт гесопіаііо рсссаіогпт ох ітіз ѵіясегіЪиз егиеЬаІ. 
Ріапіия кштіЬаіиг іи тапия. 8і <|иашіо іп теіпеііряпт геѵегчия, 
ргорііеіаз Ісцеге соеріякет, ясппо ЬоггсЪаІ іпсиііиз. еі ^иіа Іитсп 
гаесіз осиііз нон ѵійеЬат, поп осиіогиіп риіаііат спірат еязо, зеіі 
<о!ія. І)ит ііа те ипіцииз зегрепз ііішіегеі. іп тейіа іеппс <ріас1- 
гаееяіша тейпііія Ы'иза ісЪгіб согриз іиѵачіі ехііаикіипі еі зіпе и)1л 
гепиіс (чшкі сНсІи (рюпие іпстейіЫІс зіі) яіс іпі'еіісіа шетЪга йе- 
рачіа еяі, иі оззіЬиз ѵіх Ііаегегет. Іиісгіт рагапіиг ехяе(рііае. еі 
ѵііаіія апітае саіог, Іоіо Ігі^евсепіе іат согроге, іп зоіо іапіит 
герепіе ресіияспіо раірііаіті, сит ниЫіо гарію іп я^іѵііп, ай Ігі- 
Ъшіаі іікііеіз йеігаііог: иЫ Іапішп Іитініз еі Іапіит егаі ех сіг- 
пітяіяпішт сіагііаіе Іиідогіз. иі ргоіесіия іп іеітат, 8 иг вит азрі- 
ееге поп ашЗегет. Іпіеіто^аіиз ііе сошііікше, СЬгізІіапіті те еязе 
гсзропйі. Еі іііе с[ііі ргаеяійеЪаІ: Мепіігія. аіі, Сісегопіаітз ея. поп 
СЪгівІіаипз. иЫ епіт Іііезаигпз 1ші§, іЪі еі сог Іііит 3). ІНісо оЪти- 
Ші, еі іпіег ѵегЬега (пат саеіііі те іикяегаі; сопясіеііііае та»‘із 
іцпе ІопріеЬаг, Шит тести ѵег8Іси1шп гериіапя. Іп іпіегпп аиіет 
Чпіз соііІіІеЫтг ІіЬі 4)? Сіашаго Іатеп соері еі еіиіаля (Іісеге: Мі- 
яегегс теі, Потіне. тівегеге шеі. Наес ѵох іпіег Йа&еііп гезопа- 
1»аІ. Ташіет ай ргаеяійспііз «еппа ргоѵоіиіі ^иі аяІаЬанІ ргесаЪап- 
Іш\ иі ѵеиіаіп ггіішегеі айоіезсепііае, еі еггогі Іосит роепііепііае 
сотгаогіагег, ехасіигия йеіпйе сгисіаіит, яі дспііііит ііііегагит 
ІіЬгов аііфіапгіп Іе^іяяст. Е“о «|ііі іп іапіо сопзігісіиз агіісиіо, ѵеі- 
Ь’Пі от,іат таіога рготіііегс, (Ісіегаго соері, еі потен еіиз оЫе- 
чіапя, Ліссгс: І)отіпе, яі итгріаш Ішітего епйісея яесиіагсз, зі Іе^его. 
Іе пеуаѵі. Іп Ьаес засгатспіі *) ѵегЬа (Іітіязиз. геѵегіог ай зпрегоз, 
еі тіганііііиз сиигііз, осиіой арегіо Іппіо Іасгіпшгит ітЬге регйі- 
808, иі еііат іпсгейиііз ййет Іасегет ех йоіоге. Кее ѵего зорог 
'Не Іпегаг, аиі ѵаіш зопіпіа, (рііЬия яаере йеіийітиг. Тезііз езі Ігі- 

1 і 

’ ) Въ послѣдуіоіцсчъ рассказ!, весьма рЬ.н,о щютивоноставляются занятія 
языческою литерат\рок» классическаго періода паукѣ христіанской, при челъ 
точкой исхода ставится исключительность первыхъ, заставляющая совершенно 
позабывать о п> слѣди ей. 

") вт. дѵховпомъ смысл!.. 
3) Мат»». Н. 21. 

ІІСіі-т. (5. (3. 
5) — клятва. 

•«»» і*ЧЯ-*аюа .-т іи цтесшп 8а1ѵя*дгія тігоіеіі^, ройгріат ѵійіі ^к гит 
ѵіг^іпй ііііѵсѵиігіпт г( іЫиЦит іп г|ко а^ноѵіі Ьоя ризввімгеіп 
“«т. м ргасверс Потіпі тіі1], т Штоі ітріггегш гціші ш 
с‘о(1ош рггірІіеЬі яуіріпт ой(.: ІіоаПі* іріі штіпаі «прег агрі.ч^ иЬІ 
Ітк еі кіп* саіеміі -), те ашііепіе іпгаЬаС. гспіет ке опііік №і 
шіапіет |»шік іпѵоінПпіі, ѵааіепіет іп ргаекері Пошіппт. Ма"0« 
аііоѵаигеа, яігііаш йііцепіет (Іозирег, таігет Ѵі)@1пст, пШгісіТіт 
^чіпішп. раві.огев п«Це ѵеніепіеч, ш ѵіііегепі ТегЬшя г|ЦОа іасіиш 
егаг і, сі іат рис Етащсіікіа» Ыіаіші? ргіпсіріпт ііеііісаі’иіі: Іп 
рі-шеірю ега.І, Л сѵішт. еі \'еіТшт гаго Іасіпт еяі ‘у. рагѵиіоз іп- 
шгіеоіоя. ІІсгоіІет япеѵшііет. Іоверіі еі Магіат 'Глретея іп 
іерѵрчті. пЦріицт цашііо Іасгіті?, Іорисііаіпі- 8,ч1ѵе ІіеіЫееш 

•Іошич рапік, іп Чиа па1.и5 ечі Ше рапіч. .ц,і Йе гаеіи ііевсешііь 
>апе *#НгаІа. ге-ю пЬеггіта, аіуие спііт ІегШітч 
Меня езі. Ме Іе уисаійат ЛІісЬаоав ѵаіігіпаіпя еяі: Еі Іи ВеіЫеет 
ііі.тпя Ьрпгаіа. поп тіпіта ея іп шіііііщя Ішіа. Ех (а шіііі ерге- 
.Іі. іиі. упі віі ргіпсерз іп Ьгаііі, еі ецгеяямя еіня аЬ іпіііо а іііеітя 
аекжтіаіія. Ргоріегеа іЫіщ соя иясріе аіі Іетрия рагіепіія І’аѵіеі 
еі геіігцпае ігаіпіш еіця вопѵепепіиг ш( Шіоя Іягаёі Іп іе епіт 
паіпя рппсерк, учі апіе Ьпсііепті ёепііия ові V спіпя ііг Раіге 
иаііѵіи» отпет ехсейіі афт. Еі Іатіііи іп Іе ПагМісі ршвйв 
опко реі'шапяіі, ііопес ѵігво рагегеі, еі і-еііуніаг; рорціі сгеііеиіія 
ш Ыіпяіііип, сопѵегіегепіш- асі Шіоя Іягаі-І еі ІіЬеге ргаеііісагепг 
\»Іия 0)югІеЬаІ рптши Іоу.іі ѵв'ітш І)еі, яеіі уиопіат герпНяІіч 
Шші. «I. щіп^иоя ѵов ЯВісшЫа асіепте ѵііае, весе сопѵегііитя ай 
адпію ч Ійхегаі епіт Веня: Мои ѵепі піяі ай оѵря ретйііая йопиь 
Ім-аеі I. Ьі со Іетроге ІасоЬ ийрег ео ѵегі.а сотріеіа яшп: Ѵоп 
йеііпеі рппсеря ех ІіиЬц сі йпх йе Лшоейшч гіня, йопес ѵеніаі 
(■ш і-епочііпт еяі, еі іряе егіі ехярееіаііо цеиііит "і. Вепс Баѵісі 
"ігаігаі, Ьепе ѵоіа ІаеіеЬаІ йісепя: Й іпігоіего іп ПіЪнгшк ійші, .1. 
птя теас, яі аясепйего іп Іесіпщ яігаіі тсі. яі йейего яошішш 
1 . і .те1я- 01 1*а1ре1п т теія йоппіыііопего. еі геуиіет ісіпітгіЬі* 
теія, йопсе шѵептт [ости І)ипіпо. Іаіюпіасіііпт ПеоЬноЬ '"ееі 
яіаііт <|шй йеяійегагеі ехрояші, аКрт тиіія ргпрІісІаІІЬш, пнет 
поя ѵепішв іат сѵеііітпя, ііір ѵпцппііті еяяе гепіеіші. Еесе апйі- 

'і Ня. і. а. 
) Ис. 32. 2(і. Ѵііііг. ]>еаІ« 

«Ісш ІюѵІ8 еі ачиі. 
') .Гук. 2. ]ц. 
!) Іоаии. 1. 1. ц. 
‘1 ^Імх. Ъ. 2. :}. 
І і ГІсал. 109. 3. 
7І Дѣян. 13. 4*і. 
П Матѳ. і.\ 24. 

■ріі ятпііжіі>. чцич* тітез іиріач. інтнПепим ре- 

ч». Ц-' 1І-1' •Чип аиГтѣш- ьсерпит «Іе Ііиі.і г і «Іих «Іе Г'епюге сіт. 
.,, па ЧШ іптстіш еЯ, еі ір^е еііі «л\?рес!аііп яеиііит. 

) Пелл. 131. 3 сл. 
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*гапі8 ііінін іп Ерііг.ііа, іиѵепіпіи? ошп Іи сашрік айуя# '). /о диірдо 
9Имо ИсЬгаісп*, ііі *е йвсмііс Лійісі, поп М.п-іат таііші Ооіпіпі, 
Ьов ей- «эт»;», №СІ іряпт, ііі Ы, <ййѵ вівтакм. І'шіе 1 ,;р ііпг соп- 
Вііеиівг: Іпііоіііішиб іп Іаііептспіиш еіив, айогиЫптя іп Іосо »І|і 
Леівшяі рейде еЬш*і| Еі а^п шізега айці* рсссаігіх, йііша чит 
шйп аіа йеочсиіагі ргпевере. іп гііп ])птіші8 р;ігѵіі1и8 ѵ ;і - іі I? шаге 
іп чреіішса. іп циа ѵіѵро рпегрега Ііптішіт і'тііі іпГптет? Наес 
тмріівв теа, ірііа Тіошіпі шеі раігіа ияі. ІІіо ІіаЫіаЪо, г|ікшіат 
8*1таІ«г еіеуіі еаіп. І’агаті Іисегнат Сіігівіо тео 3). Ащта шеа 
іііі ѵіѵеі, еі яетеп шеищ вегѵіеі им 3). Наші ргосні ітіе сівасеіі- 
гііі ай Іштіт Айег, ІЙ ечі, $ге*§м5), іихіа пшіт ІасоЬ раѵіі цте^-ч 
«низ, е( ра-чіогеч іюсіс ѵіці1нп(де ашіігс тепіепші: Гііпгіа іи ехсеЫк 
Осо, еі зирег Іоітат рах Ідотіпіішч Ітпас ѵоіипіиііз 6). винище 
чсгѵопі оѵс8, іпѵепегипі Лріппп І)еі риго еі титіічзіто ѵеііеге, 
грюЛ іп агійііаіе Іоііин іеітае сасіеяіі гоге сотрініпш оаі 7), гі 
си ііііі чаприіз ІиІіІ рессаіа типйі еі ехіегтшаіогеіи Аерѵріі Ііін.ч 
іп розШга.ч іііраѵіі 3). 

Сар. 11. Щшпфіе сопсііо р-ийи, соеріі рм- тіаш ѵаісгсш 
рргкегс, гщае йшЦ (Іагаш, ай роіепійт ѵеі а<1 (Йѵіііая Пеі: еі 
Іасііа весит ѵоіѵеге, ротойо сиписішз Леііііоря репіиші рориіов 
ргае%игаіі8, тиіаѵегіі реііет анат °і, еі йит ѵеіік і-еіе^іі ішіпі- 
теиіит, і'оиіет герегіі Еѵап{;е1іі. Аірие іпйп ай йехіогат ігаівіі. 
А ВиНщиг ѵепіі Езсоі, іщае іп ІвйЧШ) ѵегіііиг і0). Шйо іп іечіі- 
топіит Іштае іегііііазіпіае еі іп Іуршп еіпя ши йісіі: Тогспіаг 
саісаѵі 80Ііі?. еі йе §*пІІІлі8 поп екі ѵіг тесшп “), ехріогаюгея Ьоі- 
піш тігае та^піииііпік рогіаѵепті 13). Нес рочі Іопцит чраітт 
іиіѵаѵіі 8агас геііиіач, ѵійеир іисіщаЫгіа Ізэас еі ѵееііріе іціегеия 
АЪтаЙлт, янЬ ірш ѵійіі йіеш Сіігізіі, еі Іаоіаіия еаі. Аірие тйе 
сопящ-репя, ая-ешііі СЬеЬгои, Ьаес ечі СагіаіЬ-агЬе, иі еяі, оррійшп 
ѵігопші рпаИиог: Аіігаііаіп. Іяаас. ІасоЬ, іч Айат тарпі, риет іЬі 
соийііііш. іихіа Шиит Іеяи Наѵе І3), НеЬгаеі аиіишапі, Іісеі ріе- 
гііріс СаІеЬ риагішп рніепі, сиііія ех Іаіеге. тетогіа топчігаіиг. 
Нія ііі5ресІІ8, поіиіі регцеге ай Сагіаііі-яерііег, Ій екі, ѵіпсиіши 
Ііііегагши. риіа сопіетпеия оссійеиіет ІіИегаіп, гсрегегаі чрігііпт 

') Псал. 131. 6. ) ІІГ.ІЛ. 131. 

3) Псал. 137. 37. 
4) Псал. -21. 31. 
■) 1)Ыт. 35. 21. 
•) Лѵк. 2. 14. 
7) Суд. 6. 37. 
Нос. 12. 22. Іліия отъ Ііпо. р Д іуів. в 26. 

“М Члсл. 13. 24. Ппігиз = іп ЬоЬпии ѵегіііиг ~ переводитси: ишоград 
наа кисть. 

") Ис. из. я. 
,а) Чіісл. 13. 24. 
,я) Інс. Пив. 14. 15. 
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ѵіѵійсішюш '). ЛІауіміие шігаЬапіг «ирегіогеу еі іиіегіогея ачпач, 
Чиа8 ОіЬопіеІ Й1ііі8 Іерікик* Кепок рго аи^іпііі Іеіга еі агійа ]іов- 
нсвдоне яичсерегііі 2). і*і «ршгщп ііисіл ѳіссоя ргіогія ітігптспіі 3) 
;іііго< іасіеЬаІ ііті^поч іи іч?(1еіп])ііопет ѵеіетш рессаіогпш іи ачиія 
Ьаргічпі п рсгігеі. АНега (Не. огіо іат 8оІе, 8Іоііі іп чирегсіііи 
Са])Іі<іг Багисііа, і(1 е-.ь. ѵіііае Ьопрііісііопія 4), (ріет а«І Іосит ЛЬ- 
гаішт Потіпиіп рго^есиііі.ч еяі. Бпгіе Іаіат сіеярісіспз Роііііиііпспі 
ас іеітаіп цт.шЬш 8<н1ошан еі Г4опіоггЬае. ЛЛашае еі ВеЬоіт, сті- 
г.етп]і1аІа і**4 Ьаійіші ѵіпеав іи Кіі^а(1(1і 5і. еі. Не^ог. ѵііпіат соп- 
гепіашеш чиас ргіик Ваіа ѵосаЬаІиг еі іп /пагаш, Ы еяі, раг- 
ѵііІат, 8уго «стопе Ігаияіаіа е«і. ИссопЫтІиг ярсіипсае Ьоііі, еі 
ѵегяа іи 1асгіпіа§, ѵігі*іпея яосіая асІитиеЬаІ. гаѵеіійипі еяке ѵіпию, 
іп чип гчі Іихшіа, сиііій ориз ЛІоаЬпаі* зппі і*і Аттоиііае 7). 

Сп 1». 12. Оіи Ьаегео іп пптісііс. иЫ ^ропяя сиЬапІегп герегіі 
8]юіі8ііт А, еі Іозеріі іііеЪгіаІиз езі сит іѴаІпЬиз зиік-'і. Кеѵегіаг 
[(•гозпіупіаш, еі рег ТЬесиат аЦие Ато«; гиіііапіст топііз Оііѵеіі 
Стсеиі “’) азрісіат. «Іо ццо Яаіѵаіог аясешііі асі Раігет. Іп 4110 рег 
аішиз яіпріі1о8 ѵасса тіа іп Ьпіосапзіит Пошіпо сгетаЬаІиг, еі 
(-шиз сіпіч ехріаЬаІ рприіипі ІягаОІ12); іп 4110, іихіа ЕгесКіеІет І2), 
СіюпіЫпі (1е Іетріо Ігапзпіі^гапіез. ессіезіат І)птіпі Іітсіаѵепші. 
І’08І іііёгезза верпіегит Багагі. Магіае еі МаШіае ѵігііі Іюяріііит; 
еі ВсІІірЬа^е, ѵіПат засеічіоіаіішп тахШагиш; еі Іосит іп 4110 

рч11іі8 Іаясіѵіепз ^'епіішп Г)еі йена зизсеріі, аровіоіопт^ііе зігаіаз 
ѵеяіПшя, тоіііа іеіррі ргаеЬиіІ гиі зегіешішп 13). Весіочие іііпеге 
«ІечееікІеЬаі ІелісЬо, гесо^ііапя Шит сіе Еѵап^еііо ѵиіпегаіит. ас 
яасегсІоІіЬпз еі Іеѵіііз, тепііз Іегііаіе ргаеІегеипііЪііз, сіетепііат 
^атагііае. ісі езі, сизіосііз, (|иі зетіпесст зио іитепіо ітрозіііші. 
а(1 «іаЬпІиіп ессіезіае йерогіаѵіі14). Еі Іосит Агіотіт диой іпіег- 
ргеіаіиг яап^ш'пит, 4111а ттшііич іп ео зап^иіз сгеЪгіз Іаігогшт 
іптІоЪаІпг іпсигзіЬиз. Еі агЬогст зусотогиш 2асЬаеі 15), ісі езі, 
Ьоііа роепііепііае оііега, чиіЬиз сгиепіа гіікіит еі похіа гаріпіз рес- 
< аіа сакаЬаІ, ехсеізптчие Вотіішт <1е ехсеізо ѵігіпіпт іпІиеЬаІиг; 

Й 2 Кор. з. и. 
-) Суд. і. із. 
') — ѵеіегів Тскіашеніі. 

4) 2 Иарал. 20. 26. 
') Пѣснь П. 1. 13. 

1 Нс. 15. Г». Сопіегііаиз = тригл;. 
"1 Ьыг. 11). 30 гл. 
Ч Пѣсш, II. 1. 6. 
") Пи г. 43. 16. 

"') Крестъ Христовъ во времн Іеронима находился уіке не ня I олгооѣ, а 
на горѣ Масличиой. 

*') Числ. 19. 2 сл. 
**) Іезск. 41. 25. 
,3) ІІатѳ. 21. 1 сл. 
'*) Лук. И). 30 ел. 
*“') Лук. 19. 2 сл. 



р«1і 
ѵігііі; пгЬеш (ріат і'нщіаѵіі Ніеі іп ѴТіітл •‘ш4* ^”"1С88а ^егісЬо. 
іиіі-гак рачй ц, а-*' .оѵі^ішп кп ™ Г''™і*шйо то, еі спад 
в»* еі йпойесіт ХХГ!,„1 ГГ ? ‘Г’Г еЙ “*™ <*а1- 

Ліплівсіт арозсоіогип, ІітйатёпШ йппа^Я?*) Хй^'^' Г""’- 
•в»» «іяагмигпиіи ег, хіегііет XX Г, ^ еишішп чиопйаи» 

ріетіа ег, ш гіпкогет иЬе«а*Д],н.. ГМТГТКаЯ'*^ 
іегѵиішячіто аеяіи ѵепіг чЛ тЛ1.л ІГ1. '■ ' ,х 110Х ігаіічіеіаг. 

опп ,01,, **Г ш "Р" Я»»™*- « 

«ига «мы«лвв рояіегіві ѵсвйГм 'ёГиГгі’-'" !"Г° ап"*8**е° 
ІІІП18 ех иіиише пипе -шик Ію,. ’ **, 1 пкаеі „пре,-пт,, віпп- 
ііііиѵіо яппаз, е| іоііич Ьпт-іпі « ..11І!, а РІ,;|сЬигаіі.7). рвЛиПиарт 
І>ошішг8 шптіаѵегіі ЬуіиХ^в"1”18 'в*в1!**еЙ0ІМ'в) масп1а1%*ро 

ішниіпк аіірю ІигЬагіііГіп ииаГ, ™ІІе АсЬш ‘Ясеге. ій им. 
е‘ <*е ВеИіеІ, Йшад І)еі.’іп * сотіетпаіа еКг 
рег йопшѵіі ІасоЬ. ег ткіі, и„ь „ '.1Ш< Йт,|т.“«Йи*Лк|»в- 
адт оснііж ЬаЬегс йевсгііліш- «Г Г?* ];,Р»1е, <і„і іи /асіт-іа 
іагі$ “Г, ѵійй зсаіаш палію „і е1 1,1 Ічаіі* Іарія йісйш- апри- 

ймирег іпщіеЬаІ,,,-13) Хе кі,тііЬп'Гп ^ки4ет’ 111 ЧШІ П«тііп„8 
Ь* * апЫііиі р,ч,есі4 Х "Г Г К***" таш,ш е* ^ёіере,,- 
ШЙ Каѵе, м ЫеаѴагі « ' Дя ! , 9т«»Щ-п,ош ЕрЬиіт 
ліюгпт аііег (дапййнв , °,./асеі1/°и? е геёіип« ѵепи-аіа е*і: 
тот» Паа,13, аііег г і■«миаЧіва’-е а зеріемігіоііаіі рапе 
е«, дпо* Ч. -*.» тігаіа 
Утіі іштет кііп І3) іпіша іігаг, 1 топіапа еі іврега йек^іввоі. 

гаріша ІаЬщапші а’Е(лт,10‘ мь„, п', ’ ѵ'“Ч"е т<Ш8‘™йг, •«* 
,іѵіі Зісііет. 1,0.1 ,11 X - 1 И*шаш»Ь,:а ргаесисттіі. Тгац- 
Хеароіія аррсііаінг иЛх 1-]^* С11ап^?4 вісііаг, цим «иле 

рпіоит іХХ Хгаѵіі е“с1еХ , ГГ е™ "СШ‘ 
ЧЧ*« еми-мив Кишш-йапч , і’ Г ГРЮ геаиіепз Потітщ вйіеш- 

, *лт,,„1а,ые ййе ваіиіцв ей ■«,; м„йе ЧпиЧш- Мо- 

М Маги. 20. ап. 

р & !К I * '***■т * 
1) ІІ1С. ііав. 4. 8. 
’) 4 Цац. 2. 22. 
') Ьіс. Пав. 3. а. 

1 1 Дяр. 2. 8. 
) л г ноль. 

’> /«с. Пав. 7. 25. 
) -'Захар. 3. У. 
) Не. 28. ііі. 
) [»иг. 2.^. И еж. 
) Інс. На в. 21. зо. 
> Інс. Паи. 24 Зо. 
I Суд. 21. 
• Іоан. 4. у. 
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ГГ" 1ТОІ“ш‘"и1ю ѵі,і8 ^ехіоеріе. (]иет « ЬаЬеге іапаЬа», еггоге 
І)е*Ші*і (кгеіісіо ' ѵеѵпш Мешан, сі ѵепш, герегіі алМ, 
\й|і,е іп,1е сіеѵетш. ѵнііі й„«ксіі„ раМШІшпцп ^ернкта еі 
е И8І0И. и) ем, ^апіапаш. г/иае ш Іюпогетп Аиричі аЬ Негоік 
лі.кчо ШШвпе А при*: а ебі потпшій. ІЫ вііі йші Еііяаепя еі 
ЛЫІі.48 Ргорііеіае, еі. ,|ио таюг іпіег наіоз пшПегпш по,, й,іі 
Ьіііапнея Парты,,. [ 1„ д^8 іпігешпіі сопзіегпаі,, тігпЬШІ 
„птрне сепіеЬаі ѵ,і, іі< .Іастоік» п.ріге «гцгІЙЬш,, с, ате „.рпіГ 
ѵ„сіо,„т пІоЬге ютп.е, шоге кропмп. ѵосіішя Іаігаге X,,,,,, 
Ііншеіе Іеотіт, аЫІагв хегрснііпп тіфп-« гапгогпш. Лііач тіагр 

®* ро?1 Ш|іии *егг?и тегйсе іапреге... Міясгаіиіаг огопіпт 
. «ЧМвз ейпая Іасгітв, (Яігійі Ыетеиііаш и^ігвсаітіиг Еі 

мой егаі щѵаіійа, азсешШ реіЩцкч тоніеш, і„ сиіп* йпаЬич чпв- 
Іппсіь, регвесиіюпи о* іатк іетроге, А1„1,;к ргміііей сепіи,,, 

ті+гігЫ** ‘ п® Р-аПй г а,,П" *'■ І",І< СІІ0 *вИ»вретіетті, Капать 
іп, иіапі 1,0,тш, Сапа еі Сарішгшит ящпогит еіив іатіііагев’ 

іаош, ІуЬегіайм, „аидапіе Потіпо йпсЦЙсамм. яоіііпаіпви, п 
■|ііа „тки рорвіогит ігаііа р.ч„сІ8 заіигаіа яшп раніілп еі йе’гс- 
К ' р8се„і,ит геріеі, чші соріііпі (Ішпіесіт ігіЬиит Ічаіі. 8са„- 

,1 Ьаі топіеш ГІаЬог, ,„ д,ю Іга„8Ііри,аі„8 еяі Коіитіт. Азрісіе- 

1ікеХ°Си т™4е8еЫс™011 е1 Негтопіі,,,. ег, «атроа Іайизіиіоз Са- 

игойгаіХ Т‘Г.8Ка™ 1- 0П,пЬ ““•Я*0» еі“«. ВагасЬ ѵтсепіе, 
і ой,аі„8 о8і ) І0,,СП8 Спои, ,|ш іиеіііат ])Іа„іі,ет (Ііѵкіеіш оі 
орриіит ,„хіа Кащ, іп Чио ѵігіиае «исіШж С8І Йііцв, топйга- 
Раіи,. Піек гм ргпів риат веппо ііейсіеі, ві ѵоіиего сипсіа регсиг- 
іеге, риае Ра«1» ѵе„еп,1,і1і8 Ш іисгесІіЬШ репаеаіа сві. 

СаиівиТХ М' ТгаІ1®В“ а(1 оі іп КосІюіЬ 6| апіие арий 
іо,Нет Зашзоп, чпет йе тоіагі тахШае Лепів ргоЛихЙ •), зиЫймп 

ГпТГ Т\Г, С0І1,І;,1П- геГосіІІаіпз ѵі^еат МогезіЫт, 
Ню , фх-пАт, МісЬеае ргорі.еіае ’>, , ш,с жсіееіап, Еі ех 

I гіл п??т СІюггеов8), «КЫИшъ Ъ Магеза 1и), Иитасат 
„пГ1е‘ , + 01 рег аге,іа8 тоіііяяітав ргг^епііит ѵеяіісіа еиЫга- 
непівм ІаІат(|ие егепи ѵаМіІіЦсш, ѵепіаіп агі Аееуріі Лиѵіит 8іог32^ 
(ри шіеі-ргеіаіиг ІигЬійпв: ег (рппрпе Ае&ѵріі Шишмв, сіѵііаі»,’ 

сЛі<тиаК?Г’пйЖЙ?І,ІЯв’ І_ Хі)1ІСТ:1’ ерсп>рхь, гчпвтііі въ Самаріи; по- 
впижй ХІоисея" П1,"8Иавалг Гч"™ля своего ш Мессію и ерншшмй лить Пято- 

ІГлЯСТгг 
я’> 3 Дар. 18. 4. 
*> Суд. 4. 15. 
') :! Дар. 7. 46. 
Р Суд. 15. 19. 

БытІСГі.2б' ^ ІСЛ' М,,х’ 3’ 1)ш Пго,)* 51ихе» былъ родомъ изъ Ыорасѳіі. 
®) Інс. Нав. 13. 3 и др. 
) 2 Шра.і. Н. 8 и др. 

“) Іис. Нав. 13. 39 и ш. 
'*) Інс. Нав. 15. 54. 



І?0 рппчышо ѵігівіпт пЛпі М 8ппЬ8 і,Н'""' Г,0"'іт >й,паи іп 

г «г -^'п«ип ^г 
ѢЫт о ч *І0ГІаш По»'і»и ші м ~''аЙ^ ’^еГ-.Ъа- 
Га І" ^®а СЧКО паггеш Швгіс,*«, дЙ ш саіи° Ьопог.- Га- 

;|™ і««™„ 

^Я?5}г^ 
лI “™;ігхй 

«Меге ш'Ьіі ІП шаіда шХгР , * РИ#& в," ЙЙ 
ехсейаш Й*Ш) іашіа <іеІга1,еге еі пеап Т тШт; 8ей 1,(1 «мш 
г I ТРе'' 'Ше г<*еп(ев «по-еге ппіе? .ЙМгас4оге8 еі еепаіио 1 , 
, ІопЬия я'Ьтаге. (^иаг рпт- ГЬ.'7’ Ѳі сопш'епі Асзорі аііепіч 

гісіесіі, иі ФГі 2ш І1ап ? “Т'т ѵ1'*“ «, (Ш? * 

и'Іііт Ѵ‘гіге 8е8‘І8і»4> ірзат ѳ=®е *«” ’ ,е1 І,г0 сеІеЪгііаІе п„- 
нііітат. Щ ,,т й^иа|йь } ™ ™іст*| 8°Й япсШпІапш, 

е* 'все еі ІіаЫіа еі іпсеччп »■„?'“ ѵ“«,.тш' «ЩРй-еЦп-, еі тезіе 
1 №0Г‘“П "8Ч«е «1 йісш ,1о^Г%»га‘- Р081 

--_____ 8 > Ше ™ш "Но сепіей 

*) Ис. 19. 18. 

*> Псал.% « 47 " Д1'- 

ШчЛ Город* * а.«і Шхт»: п СТ,ПИІ 
•I * ш ' ' “* №ду 
я1 ™ возвышаіь. 

) Реііщішіі, иа отпоиь ич. р „ мкь ле, какъ 
,) %П8 вгашішк, іЫічвіт,,; 8^*5*»; н™ 

) ~ ШОГІІБ ШЬт гіеюісв ыоіагсз. пЛ. реге. Н;1І , ^ 

чю. <|М№лѵ ешп ЯПСІШІІ еі іи »»Нйгя1і я«ге| саішіпе соі»Я 
(іііиш Ваія®*, пМ репсіііяия ♦), поп агіііі. МоІІ». сгіаіп іп '.гаѵй 
мша еЬге, Івсйіі зігаіа пип 1,а1,пі* яеіі апрвг Лвгічпп.аиі 1,7,шми 
-Ііаіь «ІІІСІ.,1»-, ірнезсеЬаі. зі іашеп Ща грпез .Іісмніа ш ш е ааті™^ ,|!.ю і,всь‘ич|,іе і,,,,8еьаі- ііі«<пм,;іс„ч * 
I рог ипгпіа* іівсів* Іееіпіп теша, Іапітіз т, ! 
- а.п,„ анапа пЙаЬв Та ,р,;, іпиіе. спміеге, Іасгіа.агшт і1;" 1' 

ічааН'пмв”1'*] ^ і'^"' «™Т*"'«ЧВЙП сгііаіпааі ігкіІеге* 

Л іегѵ"т Тѵа,,^ 1 Ѵвг,"в,пе,'ап^ 1,4 рягсегеі „си]й еі 
гоаі е , ,-Г е ■' ІРСІ1І’ПІ' а*Ф** Тиграпсіа а-Л Ь іез паши 
шііа Пм (Иассорти рпграпЧч.. еі сепі^а еі тіЫо *) чаопе ііевітт 

гі^вьагі.^ 

=§:ан:= -Н5=е:=2 

•ет ейт сип, п ■ Г''1 **“« сЬперагеі. Каіеог мао- 

йГ^:*а»л 
Еі Ьос7 1,,01,іа7^Шо™“ аьГГпт 

^ шЙіТ^Л^-Т40^ Ф,і "аЬеі ,І"ае Метай 
рвг Гасегс поп поччеі ,' 1ГІІт '1ПСХІ И,'еи1егйсеге1, 5ет- 

1 ' п1"иаЧЧе Іпііиесспіойі. чияя ,(1а тіг* ѵеге- 
т й Йі ■ 1 8егт,11,е Р'іі-сіяято (1І58о1л-еІ,аІ. Іе»іми тѵосапі Іішші «е 

те ) ітоЬеіеІиг. Ѵс! ехігетша інГсіеЬаІ 12і: Е.ао зі 

‘1 8С. тогЬо. 
■) оііісіоіит = сШсіиіи. 
■) іісііл. С. 7. 

н) - о8ѵля. 
7) плагя. 

"! Л^. іуРГС Геси,1ітп ®впогі ассігеіѵ. кои ніиіиит аесі])еге зиЬ ц?игіз. 
“) .’ІУК. 3. И. 
‘) 81ШІ0П, 8]ІОСІ05 ІІЯ11ЦІ, ЬѴ55И8 ІОЦЦІБ. 1»ИС. 
) = аиаеЬаІ. 



реме™. 'ПИНов іиѵепіат шіі щііі 
лои агсерс іі орте « р[Д" г«* п Ш тШіат 0 а 11іе 
й'«пг: а чво еіи, анініі”.,^"«Ьпего. е, і^,.”* 

№ »«І Ша агсІепНог йЛ^ііГГ" “■ ’'е &ш,'1,'«гі 
сі раирегеш Потшит ран,»,. 1 ■■? 8*І'Ч*Оіч МИПО ппщеЬи- 

Ч;-оа *,ССр«,а4, |)ішгет .^чпеІм<ш- шИ^ „і 
лріаііаі. ш {ДОінН аеге аііепп «и/* ^?сиі.г,1,с С°н«еси1а і-ж мШмі 
■1еІ,ьаЧ Нои Иі8 ѵіііьГ^ лаги о е,н';",ІП '"1П(І Ьш „ 
№,*“- ІІІЙ1 че **М« іиізд-Гсоітііі, эдый 

;Ю,,а иГ4'Г1“^Г,т Ьи,'сйм*°гП'П8 ** % 
п.*|,ег«; то Ша опмііло сагвІпГгііѴ , иЧ1' таВ№ а се*«ги 
ІШШ, «МоЬй, „і 8іистіШ іёсе* 8і,*1І»*„я.п рас*. 
.1(1 пссояаЦаіст. Кето аЬ о, “Г с1'а1- 11011 аЛ іихнгіаіп чиі 
оЬішеЬаІ ПОН Шу,*,а,ш„ іп^іш'ІТ ™Г"ив 1'еѵе,'8щк «*. фш,,1 

" 8ет|1сг ' еріісапв *): Веаі? шшгісопім ,1111і1еі11;111 Йі>реи*аийц 
Ш.ші свад^пнц^л 8| рѵ2,', ’■ '!ившаш Ф« тіш-іоог- 
24*»*“ рессаінн, *). і(а Лето^.а 
РІП (08 1-есіріам Ш аеіегпа «ёЫянасёиГ'п пГ'"0 пймт0111', 
Г весе о на шшіЛа віті ѵоЬіа р> » і 1 ,Ра4° еІ0<™'«уііаііі. 
\п і’ЙШ!08о, т011еі1»к, Й ёіі*'1 Біш1еИв, л«н» На- 
^чіеііаі іи Ыа ІаріШІ.вд ресітіат/т , ^Й1теге1 1*ссаЬ. а„а ■) 
' Шо СгапаіПігі .я,т( кггі ,, ; ; “ 111(1Іеге- Ч»і сига {Ита Ы. ае- 

"«« л «гіггі 
Т*-ь»'('»"» ~Г™' * «“» 

™ <Ч»ЫиЧ поп ]„ ..итто~і,те8п,І,СОттШ"а **» ]Ш'Ф> 01 

1 о.( ІіЬегоа щіеііесіоа: Соі-іші пт ■ ), роаі еіегеаш Ломит 
Ьошо, ЛаЪгі ]„.0 аиІЮ8 »олош, ех ошніа ц.іаа Ішішегіі 

"" '”1! ^Лйг.’Ей.'-.йггс 
$ - г™йеГии' Р1Ѵ‘М011ІЬ« 
2 рГ'гге- «• 7. ) Е„кл. іе. а 
) -Гук. 1(і. о 
) Лук. 1„. 12 
I Дан. 4. 2і. 

І"і^1С Ѵи1Я' ,]“а ,'ФМе' 5Ш,СІІ е^гѵя1іП,1(ш'8„]іе,-(егп,,,, сі„8.1.х.\ 
„! П',у,цесі,ю. 
,) Іовъ 2. 4. 

і2) ІІато. 23. 97 

1'97 

Іа ((нас- інпіпе соіишопгіір Ліі* „* 
гет. еі, <ШііШ9т согіюлЧ иітііч 1гРГ°І№і Ѵ1еш,|Гат ехгегіо- 
(.'нао ехеррііа ШеЬ,» Гмііа ѵіх- (,]«,„ !8 !*01® сотгаііегеі. 
апо аайітсінг. П11І,1 гіе ѵі, п о( II ■ 1,0 “Р®1'01, Щ ел Іюі 
■л пшііе. й оѵ».Ѵ ег 1а,,е. 
ЧтЬЮ сийнтіі* ричіащ 8,. *1мѵ1а ',"111- тйнагр, Гн 

эт-й?”; ™ “ ■' 

топ»4.'"1 Т!Т“\ **“»• 
сит еііат І>отІіц№ по^іег р|’,, І! ,'Іе, ЬоштіМр Іорііаг. 

01ПІ1Р8 -(•' аептіо, ** е( 
спит імуійіа тога нп оіѵі, 1 ч"1' •‘«П»** (і|егіі. 

Лоіпіітв АМ ІЛшпявіші, <ріІ оащ со анЫгнлГ' ^СІІ!1ѵега1 пі 
Ч«Ю і|іт,1а,н 8іі,п„1о Д ІЙ?* '*«* «*«Мепа *), 

ѵіпиіпт яЩцк гарегеі, с* аііапті ѵііі» ^1е),а® Ь 11е та^гцйтГ® 
сгеЛем свцйШііаш. Вео аіеікіш і.ч-пН ^"111іап"11 80 Лі «НИ» 
шяашае Іоснт, грюгХ Хйсіявеі ІаспЬ іи с,.„* * ,гв1І*1?,,1*і е1 'Іикітп 
РШйисіяіішо іпііііі, оп,ш Д1ЛЙ «в Ь*п,«Ц)*ѵіЛ і„ 
депі, и Пег яе аііорііуііа ;1 щЛіЛеНУ *, і , МсяороЬітіаш Гн- 
"иЫасеге Аі ,На і'4оіі(ІеЬаІ '{ "г І,08ІіЬі18’ Щат шѵнІЧ 

■'01Т08 Беі е, айсіііж м М,, 6 Г,Кегсв' 8І йііЬоік соіКга 
смев „он рга^ѴГпопТоГ*"8^ в1 ай »»'■“« Іоса Ггцр- 
еі ВеШвет теат іи аііа герегіге по'чен, 0001 '”Г ат'”'е І'оГіпе,'сі-. 
нон раХіенііа Ііѵогет «ірегепГ' сп! „ (*'1а1’11ш- Сиг епіт 
Ьіииі, о4 реупшеиы ^1- 
Сапіо: Мпсіір іп ]ішю т„нЗ* яг®1' ^*мат,.)? Вісепіо аролоіо 
'Іо рго Потіпо ыші іая ' сопіип» Ш Я|’ѵ1° ' КІІ'',іа,’аіи,11г'Ч'иш- 

гаіііаѵіі *, Гошаи, “ о?; >"Ш,в 'рм 8а1га‘01 * 
и^ие агі шопет. с.і тогіет сгигія ?», */ ІШ °ЬМІвж Раігі 
ГоЬ ніві Ш1а***«1ѵісі!®е(; іи рпиШг/’, °' 8П? ІШ81011е «Іѵ.-и-оі? 

пае, Пвс аі„1і8Ве4 * Пріпіпо: Рвы* та°І»ТТ^ ‘■°го,11?11 ІП8П' 
их а1,рагеге.я і„8і„8 и)? Всаіі Шспн&н* „ р® Ь1,'.1,,,1т ы^. Ф'ат 
нет раііішіпг трш ШШат И) 8 Г‘ч 1^ Ч111 Ри'ксгиііп- 

№ ■*“* 

*) — ІЦК 
;І Нога,. Сиги* » т. Ц 
) = іпѵісііа. 

4) Ир«-м. 2. 24. 
Э Дар. іі. н. 

2 Кор. 12. 7. 

,3- 
”) Ріім. 12. 21. 

“) Фалин. 2. 7. 

шо, и( 1с іи?іійсгі-і5.Л Й?.С1№. іи^ипі теши оі сопЛстпаЫв 
Х'ѵ-,ѵ:'(>-}',а «эювѵѵ »жз<ос: . ‘ Т° 1,181 V- яУл*г 301 у.Ч9г.-ш- 

> мат. .3. ю. 



екі. ';і фіапЛо іп псасіог Іиічвеі іпітігп» еі ичцие 0(1 ѵегітгиіп іш'^і 
рговіііввеі, ШпЛ Р«а11м-іі ЛесяпІйЪаІ: Сшн егщвівірггі ііЛѵетіпі т« 
рсссают оііті Ічі еі. кііпі а Іюни ’)■ Еі гигзіга: Е<;о апіеш г}ііа*і 
вигЛик поп апЛісЬліп, гі дав» пшіив поп арегіщш о* вшіпі. Ег 
Еасіи^ кит вісиі Іюто поп .тЛіепв. 41 поп ІіаЬеп.ч іп от мю іпсге- 
р*воп4* *). Іп іспійііопіЪіів Остцгопошп ѵогііа ѵоІѵеЫ: ТшіШІ 
ѵ<ь Потішія 1)еш ѵейег, иі -сіаі Л Лі%Иів ІІошіішпі |і«піп ѵе- 
вігиш гіе Іоісі (юі'Ле ѵевіго еі; Ле Іоіа аіпша ѵеяігаа). Іп ггіЬпІатіи- 
пііщч 1 апцивШв Іваіае геріісаііаі еіоцоіа: І^иі аЫасІлгі еягік а 
Іасте, <|ПІ аЬвІгасІі аіі иЬоге, ІгіЪиЫііопет яирег Ііііпііаіюпот «зцвес- 
гаю. врет чирег врет: аЛЬис ривШиш ргорісг пшііііаіп кіМогши. 
рго]іГог 1 ііі-папі шаЦгріапі4]. Еі вспріпгае Іевітіопіит іп оопяпіагіп- 
,юпі =иапі еЛівчегеЪаІ: иЫдеШогат екче, оогиш всііісег.. гціі аЛ ѵігі- 
Ісііі аегаіст регѵепівзсііі, Ггіішіаііоііет япргт ІгіЬиІайппвт яіівііпаге. 
пГ, 'роіп впрег врет тегоапіиг аосіроге. івоіепіея (рпшіа гп и-іЬиІагіо 
раГіопГіаш ореіаіиг. раііепііа апГет ргоігаіішіет ргоііаііо ѵсго врет, 
вре* апіет поп сопіипЛіІ 5). Еі: дпоЛ ві ія сріі Іогів ы Іюто по 
вГоі соі г итраіиі1, І1ІГ1 (|ііі іпіив еві. іішоѵеіиг 6). Еі: Іи ргаевепііа- 
ѵшп Іоѵе еі шотепіапошп Ігііпііаііопія по«ігае, аеіегпае ^Іогіа* роп- 
1ІП8 оріігаіпі' іп поЫв, поп аярісіепіііпів дпае ѵіЛепІиг, веЛ цпае 
п іі ѵіііріііш- І)иае епіт ѵМепІпг. ішпрогаііа яіші, чи;іе аиіет іюп 
уіЛептг. аеіегпа '). Хее Іощспт Гоге іотрия, еііат яі Іішпапае 
ітрагіепііае (аѵЛипі ѵіЛеаІиі-. ірііп І)еі вшіт ведпаіиг аітііиш Лі- 
сепгів: Тстрт-е оррогтио ехаиЛіѵі Ге еі іи Ліе ваіиіів аихіііаіпв 
811111 пЫ в). Хее Лоіова Іаіііа еі Ііпдііав шпрюпип евве шешепЛав. 
сшн Попипо аЛітоге Іаеіетиг еі ірлпп ЛеЬсатич апЛіге рег ргорЬе- 
Іаш топепіет Коіііе Іітеге орріоЬгіа Ііппііпііпі еі Ыаврііетіа. 
еопип по теіиегііів: віеиі епіт ѵеяіітепішп, віе сотеЛИ еоя ѵег- 
тів. еі вісиі Іапат, віе Леѵогаѵіі еов Ііпеа Ч Еі: Рег раііеиііат 
ѵейгам роязіЛеЫіія апіпшз ѵевігая Еі: Хоп віш1 сопЛівте рае- 
віопев Іііііив Гетрпгів аЛ Гиіигат ріогіаіп, гріар геѵеЫЖг іп поЫв 
І-.І аііЫ: Ті іітіаііопст порог Ігііпііаііопеш ііІгДр 11; иі раііепіег 
арапшв іп отиііпщ рпае ассіЛипІ поЫв. Раііепв епіт ѵіг тиііиіп 
ргиЛспЕ, чиі аиіет ривіііатіпів еві, ѵеііетепіег іпвіріепч 13І. 

Ппал. 3^. 2. 
7) ГІгал. 37. 14. 
3) ІИороз. 13. 3. 
4) И с. 23. Я. АЫасІаІк» а Іа'ііі1. а ѵийоь аЬ иЬегіІит: диіа шаікіа гѳ- 

тапи.і таіиіа гсшашіа, ехаресіа гее.ѵ^ресіа, ехчрссіа геех5])ес4а, тоіііешп іЫ. 
тоііісиш. ті. Іи Іодцеіа епіт ІаЬіі еі Ни,пт аііега Іолчеіиг аіі иприіит Шцт. 

і’ішл. Гз. 3. 4. 
‘) 2 Кор. 4. 16. 
Т) 2 Кор. 4. 17. 
ѵ! Нс. 40. 8- 
°) Нс. .71. 7. 8. 

"') Лук. 21- 1!1. 
Гнмл. 8. 18. 

,4) Кфес. 3. 13. *а) Прнгч. 14. 29. 

2 \П 

Сар. 10. Іп Іаіі"іюгіЪіі8 еі, ггеЬгп іпНгпііІате сІісоЬаЬ: уааініо 
іпіігпіа яшп. гипс ^огііч зига х). НаЬешпя Ишзапгшп ікьит іп 
йсііііЪпч 2). (Іопес тогіаіе Іюс іініиаі ітіиоПгНігаіпіп, еі сотіріі- 
мш Іюс ѵ.тіатг інпптпрііопе 5к Еі ігтин: 8ісиЬ ^прегаЬткІапІ 
равзіопея Гіігізіі іп поЫв, еі рег СіігізПпи нЬпікІаѵН; оі сонзоіаііо4). 
Ас «Іеішіс: П. зогіі раз.чоііит езііз, 8Іс егіііз еі сопьчііаііоиізЛп 5і 
пюегоге саніаіті: С'иате іѵіяіія ея апіша шеа еі уиаге сопІигЬаз 
те? ^рогл іи ])ео, ерюпіат а(11іис сопйіиЪог іііі. заіптге ѵиііия теі 
еі Пеня тсиз ®;. Іп регіеиіія ІочиеЬаІпг: упі ѵиіг ѵепіге рояі те, 
аЬне^е! яетеііряиш, еі Іоііаі стсош яиат. еі ?еі)ііаіпг те 7). Сі 
гпгяііт: ^иі ѵиіі апітат яиат заіѵаш Іасеге. реічіеі еаіи. Еі: і^пі 
]»пч1і(1егіІ апітат яиат ргоріеі* те, яаіѵат еат іасіеі ь). (^ііашіи 
(1 ія реп (На геі Іатпіііапв еі еѵегзіо Іоііііз раігішош'і тшІіаЪаІиг, 
аісЬаі: (^иігі епіт ргоЛеяі Іютіпі, зі гоіит тшиіит Іисгііессгіі, еі 
апітае зііае йатпшп ІіяЪпегіі? аиі чпапі ЛаЬіІІюто сотшиіаііпііет 
рго апіта яиа 9)? Еі: Ли Лиз ехіѵі Ле иіего таігія теае, пиЛиз еі 
геЛеат. 8ісиІ Гктп'ио ріасиіі. На Пісіит езі, яіі потен І)оішпі 
ЬеііеЛісІтп ). Еі ШиЛ: Коіііе Лііі^еге шишіиш, пецие еа диае 
зиііі іп типЛо. (^иопіаш отпе, (ЦіоЛ іп тииЛо езі, ЛезіЛеѵіит саг- 
піз ечі, еі соіісирізеепііа оспіогит, еі зирегЪіа ѵііае Ііиіиз. циае 
ік»п езі сх Раіге. зеЛ ех тигніо. Еі типЛпз Ігапзіі. еі сопсирі- 
зсспііа еіиз г1;. 8сіо еі зогіріаз іпйгтііаіез ^і’Э'ѴІззітаз ІіЪегогит еі 
тахіте Тохоііі киі, чиет іШі^еЬаі. ріигітит. Сипцие іііші ѵігіиіе 
сотріезчеі: іигЬаІа зит, еі поп зит Іосиіа 13), іп касс ѵегЬа рго- 
гиріі: С^иі ашаі йііит аиі Шіаіп ріиз чі1^т те. поп езі те Лі^пиз 18 і. 
Еі огапв аЛ Ботіпит, ІочиеЬаІиг: РоззіЛе, Ъотіпе, ііііоз тогіііі- 
саіигит14), <]пі рго іе циоІіЛіе тогіііісапі согрога зиа. Хоѵі зизиг- 
юнет 1*>) чиетЛат. циоЛ "етіз Ьоіпіпит ѵеі регпіеіозізяітит езі. 
(ртзі Ьепеѵоінт пипііаззе, дно Л рго пітіо іегѵоге ѵігіиіпт дпі- 
ЬизЛат ѵіЛегеіпг іпзапа, сі сегеЪгит ііііиз Лісегепі сопіоѵегнішп. 
Сиі Ша гезропЛіІ: Тііеаігцт Іасіі зишпз тип<1о. еі Ап^еііз, еі Ьо- 
іпіпПліз 1е). 1‘ѵі: Коз зіиііі ргоріег Скгізіит, зесі зіиііит Вел заріеп- 

]) 2 Кор. 12. т 
к 2 Кор. 4. 7. 

1 Кор. 15. 13. 
*) 2 Кор. 1. о. 
5) 2 Кор. 1. 7. 
*:) ІІсал. П. 12. 
Т) Лук. 9. 23. 
О Лук. 9. 24. 
ч) Матѳ. 16. 25. 

*°) Іов. 1. 21. 
") 1 Іоан. 2. 15 ел. 
Псал. 7(». Г». 

,3) Мато. 10. 37. 
м) Нсал. 78. 1. 
Й ІІІЬ(МВГ,5. 

) 1 Кор. 4. 9. 



ШПІ ІЯ. еі й2У'ы Гп, 1а"‘Г|"ат 1”0вчип.в &№,» ВІ111 

Ч* *«.,),ег і“. Си і„ Еѵ^іі-»■» арий іе, * 
ітроіеіп Ішаг* гапіеЬаиг »х о» , і »еІ10 * рюрпнрп чиачі тепіі* і^«гаі,йг'Я5х, *•■** йГЕ ГигГЙ ГГ “‘““ «С,г 
Ф’ОИШИ Ь, «Гы4» Й ГЛГЛГ 

тпя іп щхнміо 8). |-;і БотЙшт А гг,?™ /Ш'а ^ го»*п« «яі- 
°'1і* Ѵ08. гргепіаш поп рчііч ()е іпііплТ^ ар?йиІ0*: Не0 п*вийц* 
»"“«Л иіііріе пМй« Д ^І Я™*»* ('е 
ѵегЬа ѵегісііаі: Ти шкй согЙ* аЪвсопЙУ >» рч 1Г"" Ш1Ш"" 
Ііепші яирог поя пес- ,втт пЫіН “ /. Н ес отп1а ѵе- 
шепіо йю. пес аѵегчит ечі ІЙ, п<4 ІШ,|Пе С«ІП1® іп іечіа- 

<е .ад-ИшЛш,: і " , X «" ч“™ ГГ'" “> Е‘: 

Щ-ГДТ? Т’ “ЗДЬ *с2Г-ИК “}: 

пит®] піііішп (ітисгіч »і н'іче)("іаІіЬч “„-ртЬ?ГІ8> е|; ехТта Оо- 
I *еі, айѵегяпч оишіа г шй™ ' іі . ‘СЯ‘ШЮ,,І18> ЧВДі алііаіш-а 
іиѵійіаіп часѵіеніега || Ш «РлеЪа» ве сопіга 
■пШеаЬа*. І)е2пе ич ,„Г пі гР Й""1* Гигогвш гаЫс,і рф* 
пііоіаии хеІ 2ікГ,ш1 Г Г”*?’ <ЛЬшМ раііепііа, « 
•еиііЬш Іаейеге шцш. Ѵп ' т, I '' гоЛі1 апсіогет. еі йшп 

Сап. 19. ]>іс-т ріѴ, '?'"1 1)1',,!,Г№ ІІ:г<0<- ІіассЫііг. 
сошйпепйат іп *щіш ѵ ■йи-»1?1* топя|(ег“> ЧПошойо чапсіогиш 
гегеі са™а1іа- * ™- 
йеЪаІ. иі пГ ]шГ аеіегп-,^"\Т(*«Ыи1,а ‘«Ноге*. Ъгоѵіа сопев, 

Я " ~*4адцум^вааа8.6 

*) 1 Кор. 1. 2у. 
Псал. на с». 

) Псал. 70. 7. 
*) Псал. 72. 23. 
) Іоан. іо. ни. 
Ч Іоап. Ь. -18. 
Н Мат. 12. 21. 
*І 1 Кор. 1. 12. 
9) Іоан. 1Г>. у. 
Псал. 43. 22. 

") Псал. 4:). 18. іэ. 
*') Г’пмл. 8. ЗЙ. 
Псал. 117. 6. 

1'иріііам псціі іиі. І^ХХ* 'IV*’^аЛ-.'!,іа'!^а^а ,пе.аі сі ѵітее, еі 1е§ет теаш оиаві 
І//СѴ* .1 *п “‘/['««г, “> Ѵ ^ в-ігм ...у; йфю 

'*) 1 Ко]), у. п. 
п) — отдѣлгеніе. 

<іЬп чс]іаппае, ]ма1ши(Ііц сі оѵаііошітч іиіщеггатп-. Рщ;( аЦсІиі.я 
спиіаПііп (цио *іцпо ѵосаЬапІпг пй соЦеват) *) ішііі геяйеге Іісііит 
еі аі. . Г<! рпта, кеи шіег ргііпме ѵепіеи*. ееіегагиш орепеЬіііп- 
аііѵеітіт. імиіога е( ехетріо а(1 ІаЬогат сач ргоѵоышч. поп Іп- 
іч.ге. 1 папе, йоги ЦПІа, авКЫ. попа, ѵечрегс, пшаі» те(Ііо ііег огйі- 
110111 1і8»ІШ'ітп сапіаімпі. Кее ІісеЪаі спііцтт чогогаш ітіопіѵе 
ржішоя. еі пои (Іе чепритч даисіі* с)іюг.ійіе аІіс|ііігі йіаевге. |ц« 
(апіпш І)штпісо асі ессіеяат ргоеейеЬапІ, ех -піич ІщІііІаЬат 
Іяіею. І і сііптіс| и.Уііс|іи> ацтшчі шаіі еіп рэдігіащ зЦКіеІгаІиг, аіпие 
ІШІІ рагііеі- ге\ег1і‘іііеч, ішіаішт орегі гіічмчішіп, еі ѵоі .чіЬі ѵеі 
егіеіі- ішішпета ІіісіеЬіпіІ. 8і і[іш егаі иоЫІІч, пои регпііМеЬаТиг 
ііе йіішо $па Ынгс сотііеш. пе ѵеіегтп асМішп тешог, еі Іачсі- 
ѴІОЧІ'Ч тіапііае епогеш гой-кит апі^ишп, еі, сгеЬга сопйіпіа- 
Попе гышѵаѵеі. Пппя оіппіит ІіаЫив. І.іпіеатіпе ай ІеідащІач 
чоіпт Іііашіч ііІеЬапІт-... & рпа ѵ« Іагйіог ѵепіеЬаІ ай рчаішоч 
>еІ ега(. т ореге іііпгюг. ѵагііч еаш тойіч а«ці-ейіеЬаіиг. 8і егаі 
ігасшп 1 Іііапйкііч, чі раііепч, соітерііопе. Піпй арпчіоіі іпііыпч: 
Чшй >ч11А. Ііі ѵн-уа ѵеіпаіп ай ѵоч, ап ш чрпПи Іеиііаіш еі шап- 
чпеіпйіпіч и Ьхееріо ѵісіп еі ѵечШіі, піііішп ЬяЬяге «ЙМс-днаи! раііе- 
ІПШ11. шсепіе І’аиіо: ІІаЬепІез ѵісішп ег ѵечіііиіп. Іііч сопіепіі 
-итич і: пе сопчиегийіпе рЬщ ІтЬепйі, ргаеЬегеІ Іосмп аѵагіііае 
чиае ііШІіч ехріеіиг фрііпю. еі циапіо атрііич Ііаітегіі, рінв гесци- 
і'іі, еі пеіріе СО).*, ііві)ие іпоріа тіішііпг. Іиглапіея ітег 8е чег- 
шопе Ішііеато ГоейегаЬаі. Ьаксіѵіепіслі айоІезсепЫагтп сапіет 
сі-еЬпч еі -Іиріісаііч 1гап@еЬ« іеіипііч, такие ок МотаеЬит йоіеге 
еріат шечіет. 8і ѵійіччеЬ аііфіат сошрііоп-т, сопіпісііопе Ггопііз 
еі ѵійіпч Ігічі.йіа агіепеііаі еп атеш, йіесііч тшійіішш 4) ( огрпгіч 
агерш ѵцпйт Ми» еже іттішйіішіп. Еі (игре ѵегЬтп аЦие 1а- 
ісіѵищ питг|тип йе оге ѵігріпео ршіегепйшп. чпіЬів чірпіч Ш)і,)і- 
ючач ашімк овіепйііш-. еі рег ехіегіегсш Еотіпет іпіегіогій 1т- 
пітіч хігіа йетоіічігаіііііг. уііат Ііпцпояіт, рггоЬип ас іігосасет, 
i іхізцііе регчрехегаі йеіесіагі, еі чае)ііич сопішотіат поііе соп- 
ѵы-іп ніег пШшм еі счхіга сопѵепііпп чогогпт, ай Іогея ЬіісІілЯ 
шага тсіеЬаІ. еі чарагайт сіЬшп сарпге, п* і|пат оЫтаайо поп 
сСіітехсса), еіиепйагеі рпйог. Ригіпш еріачі чаегііерііші йегевіаЬа- 
( 1 грюй шіег ЯСС .ІІІ Іюшіпеч ѵеі Іеѵе ітіайіс, ѵеі тіііі. Ітс 
іп шопачіепк §гпѵІ8чттт йіееііаі ежа йеіісіппі. (^пй шетогет 
оІвпіопЫат еі аейиІПаІет іи ае*гоШЙ«, іркіч тігіч оЬчесрііі* ег 
ii піічіі ів сшіСоѵеЬаІ.-і йСцішріе аіііз ІаішиеііШіия 1аг"и ргаеЬегеІ 
шиша .4 свит іршіріе ехІііЬегеі сагпіит. чі іртийо і)і.ча ае^гтаччвг 

,2 'Кйійсіа, ---'-чг-.г, іирчпс. стѵгіНеіт», М чиоіІ Сіиіііівііі спіге м еоШсР.с,- 
Г ,'.і, ъУ1а Й#°*®ГІИ" о№сіі1 рсгакмійа сопѵспПв, аі.рю тіп, .«іііѵіі отешпі исс1йы.і«пстн. Юис. * 

_') I Кор. 4. 21. 
ч) 1 Тим. и. 8. 
*) — щегол еваюстг-. 



302 

сІошепШш со.вм^Ъа*Г Ѵ,с1"Ьііг"г’ «1"°* іи аііія 

іае 80 ЛчІпгаІ соп№№п4іае"1||и',|Іпіае'іш»8?10 Г Тег“4° с'л'>,ыге га"- 
»іив спіиипіо. Епіеог і« І,Г , .Л е‘ «“'И *№»»- 
сегві, оі шіШ свйвге» аЛшлпотіМ р1*П"І'П| 1П| *»■*. «I *іЬі ішп рпг- 

Іпііо Гсгѵе..№8ші« Т "ХроЛпя *"“• Мри* 
ерагміопепі. сш„ й ‘"'“Г **™' 1:1 ^ •>.- 

"'“І оЬ гпСссІіоиеіп оогрвгі* у,по ошк'Т*’ » ??*“ 
ік(ііаш ЬіЪепй лі Ьуйгорет ѵегіегеіпг * рі ./,Г і*0™1, е1 ра,г<,; че 
Ьріріитиш гоетгет і,і я,,, і ВІ с1:|т І’.чрат 
ЪіЬеге, ІНа. ш от « ЛтГ\, І"'0- й)ті*Ш"‘‘ '”'«■■■ 
Ли®, еі «иЬгМеив. топш е$т> о>ц Л ііі |Цг.ё',"п\.я1а1|т юміі іиві- 
сит Ъеаіпз ропііГех шзі ’іппйп і.пг^ 11сеіс1* ^ішаѵН. <ЗиМ ріигл.-* 

чтгі “Г* Г°Г’ 
роттзегіш, нс ѵітіт ЫЬат гг™, Р10^си, иі зет Ьотіпі раепе 

*г еі ин,1 ѵігов " И ш о,.я П ПЬ еГ01 ,ЮП Ч,К'(1 Ѵ 
іе о.» „е ІеѵаѵегіГГрЛ Вирег 
«*Ів1І8 машас ех Ішс т от р ДГ Г ап1огеп 1‘ йевЙм-йы, 
*п«8 ВШѵМ МіпГийТй II3* ѴгеІШ11. ТОепшИа, гіесап 
Швсііе с8І пиніи» іе-гр /,?’ 4 , тип1Гі1'1іЫег *Ш «гомон*., 

пші беніепііат. равіор * вреті'і^Х- ,ІІ1ІІ№01'110- 

Г »“* * Ьгеѵі .Сиіепііоіа 'ехрт™^ ровТшпт- ‘^Т1 Уиав іи сопіетпіи гіЬптт ^ +п , розеттъ. і>е чтД нппік 4). 

тііік егаі еі виопип тогШгав* Іі-пп* ь'''Ье:,іі<: Ресііішстт іп Іисіи 
еі т ѵігі ІЩпш,^ *"Г’ тахше йЬвгогпт. 
зіотм-іпт^по мппагеі Ц( ппігк ТГ, Івисііііаіа а*1. Еі сит пв 
віопе Іепіго, вішегаЬаІш- аЙ'о'іп " °101епі «нею пііегеінг ітргев- 

«га сопвіт-паьапі, ^Р?ге“«8 «- 
Іиг: (|пат 8сии*І Іантіо] аггіпірпч ьГ’ і4в1в С0г11ш',і‘ ѵтсеііа- 

поЫв імчШвЫіпет, еі яіЬі сІівсгіте.ТаЛ’е.геТ'гп РШ6І^' е* 
іиг» Рвг гаоіпешя сптгпешогапч- АііЧрг р«г і П Г,ІІ° 1 ^аеіа^а_ 
(ІО «огроге тогіі.ч Ішіва *)? Ьісаі ігікІетГ^^Ш0’ '1иІ'ше1ІІЬегаІ)ІІ 
ѵііирегаііопет асПЬоге. Товіог ірчшн і(. ‘0І’ Р’.“ Ь*иЙЛи8 ше 
ѵіге сиріо, ше ииа,т,ие щ Йп^ЛеТ * Т 
111,1,1 Йо СЬгівІіаиа. пиае вит ѵо™ ( 8 П"аи с1™1іа- 
Ьеге, поп раиецлтіспт еі І,- г'Ге; 1,1 е?1’ Шаіогіам «сгі- 
Іпчиог, весишіит а пт аІЮП,,п е85е '’ІПиІев. Ліііа 

йевігіегіпт ^ІпГ^ йЗДпЖ ^ Й~ 

паименоканіе егш,Ыкои™опёще‘І ВМІ"е І^"|іа“і"1 е“' йт'Рскаго Сагашта. Рара 
) Пгал. 2. 

*) = ЩІІГІР. 
’) Римл. 7. 24. 
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Са]ь 21. Сеіепіш Ша ітрісѵіі пігмпм зпшп. ініепнріе ^■гѵа- 
ѵіт, і'Г нищ- і'гніінг гогонл іизМІіае І), 8<т| ііі1еііт|іі*> Ацпіші <|иосит- 
Чче ѵаіііі;3» Знііігаіиг. цш'а овигіѵіі;. еі Ьісіа «Іесаніаі: Исиі. ацгіі- 
мтчз, ііа еі ѵкіішнз, іи с іѵііаіе ІЧтііпі ѵіПиіит. іи с[ѵііаіс 1>сі 
пікігі3). О Ьсаія птпт сшипініаіі*»: Ясѵіі. иі ястрег гіЛеггі. І)е- 
<рехіі Іатз4) соніпіич °), »і іопіеш Пошітіш герегіт;. Л счТ-ііа 
• ііісііі ечі, иі тин аІЬіз ѵезМтепііз иіегоъчг еі Лісегеі: 8і і(1іт 
часстп с) пнчіт сі іініиізіі те Іаеіііа 7). Сінегет вісиг ранет 
іиапгІигаЬаІ. еі ]юііинені «шип сит Иеіп тізсеЬаі 8і, (Псеиз: Гпе- 
пті тіііі Іапішае теае рмпеч іііе ас ііосге 9), иі іп аеіегтші 
рапе Ап^еіогиш ѵс«еегеіш* ег. сапогеі: Онзіаіе еі ѵіііеіе. чиопіат 
зиаѵіз е«і Оотішь ,п). Еі: Егисіаѵіі с»г тент ѵегЬпт Ъоішш. 
сііео Сё'о орітл шея Ке&і 11). Еі I за іае. іто Потіпі рег Ізаіат іп 
>е сегпеіеі ѵегЬа сотріегі: Ессе ({ііі зегѵішіі тіііі, ніапсІіісаЬіиіі, 
ѵоз аиіет езпгіеіі?. Ессе г]иі вегѵіипі тіііі, ЬіЬепі, ѵоя аиіет «іііе- 
іі«. Ессе сріі йеіѵіипі іпіЬі, ІаеіаЬітіиг, ѵоя аиіет сопГшіЛетіш. 
Ессе циі зегѵішіі тіііі, ехкиІіаЬіті іп ^ашНо, ѵоя аиіет сІатаЫіів 
еЪ (іоіогет согЛіз. ег ]»горіег сопігіііопст зріпіпз иІиІаЪіііз ,2). 
Г)іхегат, Іапи» еат зетргг ііідівзе сопігііов, иі іопіет 1)отіішт 
герегігеі. пі роззеі Іаеіа сапіаге: Яіспі ссгѵпк йезісіегаі ай іопіез 
адиатт. ііа (Іекісіегаі аиіша теа ай іе, Г)еііз. і^иапйо ѵепіаш еі 
аррагеЬо апіе ілсіет Поі 13)? 

Сар. 22. Тапуат егцо Ъгеѵііег чпотойо Ііаегеіісогііт сосно¬ 
вое (Іеѵііаѵегіі Іасііз. сіепзіизіаг ІіаЬиегіі еіітісоіиш. ^иійаш ѵеіе- 
гаіог саііійиз аЦие. иі «іЪі ѵійеііаіпг, йосіііз еі зсіоіиз 14), те пе- 
всіепіе соеріі еі ргоронеге чиаезііоііев еі Йіссге: ^иі^I рсссаѵіі ініапз. 
иі а йаетопе сопіріаіпг? Іп циа аеіаіе гсзиггесіигі знпшз? іи 
ірза, чип шогіишг, ег$о ішігісіЬиз розі гезиггесііопеш приз сгіі. 
8іп аіііег, печшириип е.гіі геепггесііо ііюгіцогшп, зей ігаіьіогтаііо 
іи а1іо«. Оіѵегяііпз чиогріс зехиз тагіз ас і'етіпае егіі, аиі поп егіі? 
^і егіі, зечиепіиг еі пирііае, еі соіісгіЬііиз. зей еі ^ічіегаііо. ^і ион 
егіі, зиЫаіа йіѵегзііаіе згхиз, еайет согрога поп гезиг^епі. Аё^і’а- 
ѵаі епіт іеггеиа іпІіаЬііаііо зепзит тиііа со^ііапіет ’5), зей Іениіа 

*) 2 Тим. 4. 7. 
2' Аиок. 14. 4. 
з) Пса л. 47. У. 
4І = рсвь. 

*) ~ испорченный, гшілои 
6) — вретище. 
7) Псал. 2У. іа. 
кі Псал. 101. Ю- 
4 Псал. 11. 1. 
Псал. оо. У. 

") Ііса.і. 44. ]. 
,2) Ив. (і5. 13. 14. 
,я) Ііса.і. II. 1, 
и) 5СІВІІІ5. 
**) Прея. У. 1Г>. 
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епші о г артіаііа. сіісепіе аро^Ыо: Зсшіпаіиг согрпь апішаіо, ге- 
зигііеѣ согриз врігііаіе 1). Ех ціііЬпя итиіЪик ргпЪаге спріеЫіІ, гаііо- 
паіив сгоаіиѵаа оЬ «ріиесіапі ѵіііа еі апііции русса Іа іи согрига е>че 
«Іі'іаряяя. еі рп) іііѵегаііаіе еі іпегіІЬ ресаііогит Іаіі ѵеі Іаіі с«т- 
<Шлппе реиегагі. ш ѵеі согропші йаиіі.аіе ^атісгеиі, еі раіччтші 
«ІіѵіШв ас ітЫІіІаІе, ѵеі іп тогітіаы іапіе* еі гіошов іішрчт ѵі- 
піепіс". росшій ргізііштіт Іиегопі сіеіісіопіт. еі рѵаевепіі зесиіо 
аГ(ріе спгрогіЬич. сріаяі сагсеѵе сіашіегепіиг. <^иосі пип ашііваеі еі 
;н1 те гвшійтаі. ішіісадо Іютіпет, тШііріе іисиЪшавеІ иссейяінв 
не*|ііі§«іиіае ѵірегае ас топііегле Ъектіае гейівіенсіі. с!о ірнЬия рзаі- 
шізіи елттетогаі. (Іісічіч: глжіав Ьсвііів апіпіак сопіііеііііиш 
ІіЪі 1:1 Г: Ьигера, 1 іптіііе, Ъаяшв саіаті3), ([иі ясгіЬете.в інісри- 
ініет Ьлршнтг сои (га 1>ошішті ішчкіасіит еі еісѵапі іи ехсеі- 
виш ов винт; еонѵніі Іштіііеііі. сі огаііопіЪпя 4) еіиа, <|ііат <1ссі- 
реге ціІсЬаіііг. Ъгеѵі іпіиіто районе соисіііяі: І-Иит сгосіегеі йіім- 
гаш ге-штегііопот тотЦтпіт, ап ион? І^иі сит ве стіпго гс- 
"роінііввеі. іисиіі5): Еайнп гсвиг^еиі согрога, ап а Нега? Сит <1іхі<- 
аеі. ешіеіи, всіасішие вит: Іп еіліепі вехи, ап іп а Пег о? Асі ітсг- 
гораіа геИсеШі еі іпвіиг соіиіігі Ніи аіцие Шш: ігапзіегепіі саріП. 
не іегігеіиг: грііа. іигріані. гасев, ецо іиіііі рп» Іс гсярошІеЬо еі 
сипянріенііа іпГегаш. 8і ион гсгаг^еі шиііег, ні пиіііег. іпчріе та- 
всміив. иі шавсиінв, шш егіі геяіптееім) шогШогтп: сриа вемів 
шсіпЬга Ііаііег, тетЬга аиіеш іогпіп согрив еі’йсііші. 8і апіет яе- 
зиі« еі тетЬга ітп іисгіпі. иЫ егЦ ѵевпггесііо согрогит. ^иае іаи» 
вехи іі< >іі сопяіаиі сі іистЪгів? Рпгго. яі согрогит поп і’иегіь геяиг- 
гесгіо. негріагриип егіі ѵсаигтчіо тогіиогит. 8е<1 сі іШи! г|ио«1 «Іе 
пнрііій оЪіісія: ы е.кіет тетЬга іиегіні, ннріі пирііая. а Наіѵаіоіч* 
(Ііявоіѵісиг (Ііееиіе: Еггаіів певсіепіе.в вспріпѵав. пецие ѵігЫИеіп Пеі: 
іи гевіитееѣіопе ічіііп іпогіпогиіп поп тніЪепІ. пе(|ші пиЬепІиг, ве<1 
египТ вішііев Аііі*е1оѵит е). 1ТЪі ііісіиіг, поп ипЬеіИ. псіціс ииЬеп- 
иіг. вехнши іііѵегаіаа «Іешиачі'.гаіііг. Моню епііп «1е Іаріііе ег. Іі^іт 
ііісіг, іісііі пііЪепІ, шчрю шіЬеітіг, і|ііае на^игаш пиЬеікІі поп Ііа- 
Іичп. вг(1 сЬ- ІіІ8 гріі роввіпг пиЬеге, о( ^гаііа Сіігізіі ас ѵігШІе пин 
плііапс. к*иш1 ві иррокиегій, «рнппосіі» егуо егітив вішііен Ап^сіо- 
гиіи, сит іпіеѵ Апдеіив поп віі тавсиіік еі ГетІпаѴ Вгеѵііег 
аивсиііа: N011 виіійіапгіат поЬь Ап^еіопші. 8ес1 сопѵегваііопсщ ') еі 
ІюаШлнІіпет ІЮіпішів і'ергошіКіі. ЧИютогІо еі Іоііатіев Варіівіа 
а 11 г * * с | и ііі 11 (Іесоііаіѵіиг. Ап»ч‘Іив арреІІаТдів й), е( отпев яапсіі ас 

’1 ] Кор. і:і. и. 
‘I Пс;и. 7Л. 1*.». 
3) Лса.і. іі7. :11. 

II ] і'И*ЬчЫ. 
") аіЫііІі. 
М Лат. ЙІ. :>п 
7) — ОСІІІІІ.Л. -.ІГІІЯІІИ. 
) Лук. 7. я. 
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ѵігеіпе- Исі еііаш іи Ьш «ееніп ѵііапі іп * ехргіппші Апреіогит. 
<-іщт<Ь епіт Лісіпім Егі*і.< 5іпіі1е.« Апреіопіт, зіпнВІпйо рготі^ 
іііиг. пои па Іи га пт Іа (иг. 

С;ір. 23. біпшіцир грзрсмісге, дпотойіі Шті ітегргсіагія, ^пой 
ТЬоі"Я8 Иошіні ггяигреиііз раіраѵргй шапиз. с(. ѵійегіі іапсеа Іаіш 
еію регйя-ашш «)у Еі рРц-ия йі ІіМоге Жаніеш ѵійегіі ІІшпіпиш, 
еі рагіепі аяяі ріясія ас Іаѵтп шеШз сошейеніет а1? (Іпі зіаііаі’ 
ргоіесі" ІіаЬеЬаі рейек. уиі тойзйчѵіі Ыия ѵпіпегаіит и№]ие еі 
ѵепігега еі ресіпя ІіаЬиіІ, яіпе циііиа* лов яіші Іаіега ѵрпігі еі рес- 
Югі соЬвегепІіа. упі Ьеиіію ей, Ііприа еі раіаіо ас йепііііи.ч Іпцие- 
Ьаіиг. 8ісиІ еліш ріссіпип сЬогйіз, ііа Ііприа Шійііиг йвпЩшз еі 
ѵосаіеш грййіі яопипі. Сиііія ра1]шіае яцпі шапиз. соизечиепіег еі 
ЬгасЫа ІіаЬиіІ. Сиш ірііиг отпіа тетЬга ЬаЬиіззе (Іісаіиг. црсеззе 
еяі, иі Іпіиги согрп.з ІіаЬиегіІ, ірикі соийсііиг ех тешЬгіз. поп иіі- 
чііе Іепііпеит, зей ѵігііе. Ій езі, еіикйет зехчз, іп тогіітз езі. 
Ушкі зі пЫепйегіз: ег^о еі пез розі гезштее.ііоиет сотегіетиз? Еі: 
ірішпойо сіавзіз іпргеззиз «к іапиіз, сопіга паііігаш ріпршит еі 
зоіійогит согрогит? Ап.ііез: $М ргоріег сіЬит гезштесііошз ййеш 
іп саііштіат •) Ігайеге. Хат еі агсЫзупацорі ііііае гезизсііаіае 
икззіі сіЬит Йагі4). Еі Ьахагиз циаи-Миапия 5) тогіииз сиш ірзо 
зсгіЫіиг іпіззе сопѵіѵіши в). пе гезиггесііо еогит рііаиіазша рпіа- 
геічг 8іп аиіеш сіаизіз іиргеззиз езі іапиіз, еі ійсігсо зрігііаіе еі 
асгіит согриз пііегіз ар]ігоЬаге. сгро еі шіефіат раіегеіиг, чиіа 
сопіга паіигаш ргаѵіпгиш согрогит знрег шаге атЬиІаѵіІ, зрігііаіе 
согриз ЬаЬиіІ. Еі арозюіи* Реігиз, диі еі ірзр зирег а^на8 решіиіо 
іпсеззіі цгайи, зрігііаіе согриз ЬаЬпіззе сгейепйиз езі, сит роіеиііа 
іпаеіз еі ѵігіиз озіешіашг 1>еі, диапйо йі аіирий сопіга паіигаш 
Еі иі зеіаз іи зіриогшп шарііііийіпе пои иаіигае тиіаііоиет, зей 
Г)еі огашроіетіаш йстшізігагі, <ріі атЬиІаЬаі ййе, соеріі іпёйеіі- 
іаіе тегрі, пізі ещп шаішч ІЬшііиі виЫеѵаззеІ, йісепііз: Мойісае 
ййеі, сріаго йиЬіІазІі 7)? Ыіліг аиіеш Іе оЬйигаге І'гоиіеіи 8), Іодиепіе 
I Нитію: 1 и іі г йірііипі Іииш Ьис, еі Іапре таииз теиз, еі роггіре 
шаішп іиаш, еі піііір ш Іаіиз тѳит, еі поіі еззе іпсгейиіиз, зей 
іійеііз Еі аІіЬі: Х'ійеТе шагов шеав, еі рейез шеоз, ^иіа ірзе еро 
зши. Рвіраіе еі ѵійоіе. диіа зрігііиз сапірт еі озза поп ЬаЬеІ зісиі 
П1Р I ійеііз ІіеЬеге. Еі сиш Ішс йіхіввеі, озіеийіі еіз гаапиз еі ргйез10). 

*) Іоан. 20. 27. 
2) Лук. 24. 42. 43. 
") = лукавствіе. 
Марк, а 43. 

к) • тгтаг/гз~о;. 

п) Іоан. 12. 2. 
Р Мато. 14. 31. 
ь) сл. ІГОИ5 сіига, про человека непонятливаго. 
Ч Іоан. 20. 27. 

*“} Лук. 24. 34. 40 
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Окяа аіігіія. еі сапіспі, еі реДея, еі талик, е! «діоініб тіііі яіоі- 
согит М аЦие аегіа гріаеДаиі Деіігатепіа гопйп^із. 

Сар. 24. Рогго яі диаегія, сиг іпіапч а Даетопе соітіріаішч 
с|иі рсссаіа поп ІіаЬиіі, аиС іи <|ііа аеіаге гезвпгесИігі зііпиз, сит 
«Ііѵсгчи аеіаіе тогіатиг. т^гаИч зиясіріе? “): Іигіісіа Оеі аЪуяяич 
шиіШ 3). Еі: О аІІііиДо ДіѵШагит яаріепііае еі ясіенііае Бей циаіп 
шзсгпінЫІіа кині ішіісія еіия еі інѵекііраЫІся ѵіае еіия. С^иіз опіш 
со^поѵіі копяит І)ошіпі, аиі срііч спнкіІіагіия еіия Іиіі 4)? Аеіаіит 
аигеш Ліѵсгчііач пои птіаі согрогит ѵеѵіШет. Сит опіш согрпга 
сртііДіс пояіга Ііпапі еі аиі сгеяеапі, аиі Дссгсясані, ег^о іоі оп¬ 
тик Іктііпеч, грюі гртТйИе соттиіатигг' аиі аііия М, сит (Іесет 
ашюгиш еячет, аііич сит Ігіуініа, аііич сит ^шп^иа^*:ін^а, аііт* 
сит іаш іоіо сапо сарііе яитУ І&ііиг іихіа ессіеяіагит ігагІіііопе» 
еі арояіоіиш Раи Іи т, іШиІ еві геяропДепДшп, (рииі іи ѵігит рег- 
Іссіит. еі іи теияигат аеіаіія ріеиіішііпік СЬгіяіі гевиггссіигі <п- 
ииъч5), іи (|ий еі ЛДят ІиДаеі соііДііит аиітпапі, еі Оотіпиш 
Ваіѵаіогеіп іеуіптя кіптехізяе, еі пшііа аііа, ^иае сіе пігофіе Тсяіа- 
іпепіо іи киіТосаііоиет Ііаегеіісі ргоіпіі. 

Сар. 25. Ех (]Ио сііе ііа соеріі Ьотіпот Деіечіагі еі от лея 
іріі еіпяііет До&таы'я егапі, иі еоч ѵосс риЫіса Іюяіея І)отіпі рго- 
сіатагеі. Еі Ііасс Діхі, поп иі Ъгеѵііег Ііаегеяіт сопіиіагет, сиі 
іпиііія ѵоіитшііліч гсяропДеиДтп езі, яеД иі ЯДет іапіае Гетіпае 
ояіенДегот, (ріае таіпіі інітісіііаз Ііотітіт виЫгн регреітія. іріат 
Г)еі оііеіьат атіоіііія нпхіія ргоѵосаге. 

Сар. 26. ІИсат ег^о иі соерегат, пііііі іп^еніо еіич ДосіНич 
Іиіі. Татсіа егаі аД ІосріежЬіт, ѵеіох аД аиДіенДит п), тетог Шіич 
ргаесеріі: Ашіі Ічгаоі, еі іасе 7). Зсгіріпгая запсіая іепеЬаі тето- 
гііег: еі опт аіпагсі. Ьіяіогіат, еі Ьос ѵегііаіія Дісегеі йшДатен- 
іит, та^ія іашеп всцисЪаіпг ініоііеё'енііат ярігііаіет еі Ьос сиі- 
тіпе аеДШсаітпет апітае ргоіе^еііаі. Белідие соіприііт. те. т 
ѵсіия ег иоѵит Іияігіітопіит 8) сит 6Ііа. те Діячргепіс, рсгіе^етг. 
І^иоД ргоргег ѵегеспшііат педаш, ргоріег ачзіДиігаіет іа тел еі 
сгеЬгач рояиііат.іппая еіия ртаевіііі. иі До сего ш цшмі ДіДісегат. ион 
а те іряо, ііі еяі а ргаеяшпрііопе рсяяіто ргаессріоге, яеД аЬ 
ШияіпЪиз ессіеяіае ѵігіз. 8іс иЬі ІіаеяііаЬат еі пеясіге те іпрение 
сопйіеЬаг. ледіииртт тіііі 1Й) ѵоіиіі аспиіеясеѵе, чеД іи«і іиіегго^а- 

’) Тіо у копію Стоиковъ души мудрецом., послѣ смерти, и.«ход илист, кь воа- 
дуішиіыъ пространствѣ (сферахъ. цІоЬП подъ луною. Ѵегіиіі. гіе аиіша Гэ4. 

*) агиііее. 
') Пеал. оГ). 7. 
А) І’нмл. 11. 33. 34. 
*) Ефес. 4. 13. 
Л Так. 1. 19. 
7) Второе. 27. и. Ѵиііг. АИеигіе еі гшгіі Ікгаёі 
") завѣтъ. 
") сам она д і.я нность. 

,1) І)аІ. еіійс. 

ііопс* сойеЬаі, иі с іииііія ѵагіікгріе зеіііепіііз. ^иас тіііі ѵіДегеіиг 
ргоЬаЪПіти*. іпДісагет. ^о^иаг еі аііиіі. гріоД Гогяііаи аешиіія ѵкіеа- 
іиг іпспчІіЫІе. НеЪгаеат Ііп^иат. пиши еуп аі» ягіоіеясспііа щііііо 
ІаЬогс ас «шіоге ех рагіе Дкіісі, еі ілйіііраЪіІІ теДііаііопо поп До- 
чего, нс іряс аЬ еа Деяегаг, Ліясеге ѵоіиіі, еі сопяеоиіа еяі: ііа. ш 
ряаітоя ІюЬгаісе сапегеі. еі яепгшнет аі^ио иііа іаііпао Пн^иае 
ргоргіеіаіс рег.яопагеі г). (ѵ*іюД «іиіДеш і^ис ЬоДіе іи чансіа Шіа 
еіич Еияіткѣіо сегнінпк дпае ііа ястрег аДІіаеаіі іпаігі еі сіич оЬое- 
(Ііѵіі ітрсгііч, иі ннтгріат аЪятріе еа снЬагоі. нитіріат ргосеДегеі, 
ппшіріат сіЬиіп сарегеі. не пиит с|ШДет пиштиш ЬаЬегеі роіеяіа- 
іі^ чиае. яічі сі руіепшп еі тагегпат яиЪяіапііоІат а иіаіге (Іічігі- 
Ьііі ранрегіітч Іаеіагетг. ет ріеіаіеш іп рагоніеш ЬеѵсДііаіеш ша- 
хітат еі сііѵіііач сгсДсгеі. Кон ДеЬео зііепііо ргасіогіге. ^иаіііо 
ехяиііаѵегіі цаиДіо, «рюД Раиіат періеиі чиат ех Еаеіа еі Тохоііо 
яенііаш іто ѵого еі іиіигае ѵіг^ілііаіія гергошіяяіопо сопсеріаш, 
аиДіегаі ін синія еі сгерііасиііз ЬаІЬиііеще ]іпі»па, аіісініа сапіаге, 
аѵіаегріе еі ашііае йотіпа ДітіДіаііз ѵсгЬія ігап^еге Іп Ьос зоіо 
ІіаИ’іае ДеяіДтіпт ЬаЬиіі. иі Шіит, шігит, ие]ііет. гепипііачче 
чес-иіо ег Сіігіяіо кегѵіге со^ноясегеі. (^іюД еі ітреігаѵіі ох рагіо. 

иорііч СЬгіяіі йаттео 3) геяегѵаіиг. пипіз аеіегпае зе ігаДенч 
[пніісіііае. яосгия ореі а. ІіДе, еі еіеетояупія зсппііиг, еі Тіотае со- 
паіиг ехргітеге. г|иоД Іегояоіутіз іііа счпнріеѵіі. 

Сар. 27. С^иіД а«і іти.я, аиі та? сиг ас! тогіет еіия ѵеніге іог- 
іиіДая? ІатДиДит ргоііхіог ІіЪег сигіііиг. Дит іітетич а«1 иіііта 
рпгѵеиіге. (ртаяі іасепііітя ітЪіз еі іп ІапДіЬив ііііпя (тсспраіік, ДіЙеггі 
рочяіі оссиЬііия. Ыисиягріе ргоярегіч иаѵі^аѵііпия ѵепіія. еі сгіч[>ап- 
ііа тагіч аециога ІаЪепк сагіпа зиісаѵіі. Кине іп чсориіок інсиггіі 
огаііо. еі іитенііііич Йисіишп іпонііЬия. ргасчсня ііігцт* позігшм 
іиіепіаіиг иаиГга.иіит. ііа, иі со^ашиг Дісеге: Ргаесеріог, заіѵоя 
ноч Іа с, регітия4). Еі ШиД: Ехяигое, иі сцііД оЪДпппія. 1)онііііс 5)? 
Ч!,і® епіт роячіі яіесія осиііз Раиіаш паггаге піогіеніепі." ІпсіДіі іп 
і*гаѵія8ішат ѵаіеііиііпет, іто (ртД оріаЬаі. іиѵеніі, иі ноя Деяеге- 
геі еі ріепіпя Потіпо ініщегсіиг. Іп (рю Іандиоге Р’цчіосіііі Шіае 
ргоЬаіа яетрег іп шаігеш ріеіая, та^іч аЬ ошпіішя сотргоЬаіа 
езі. Іряа аззіДеге Іесіиіо, ІіаЬеІІтп 6) іепеге, яияіеніаге сариі. риі- 
ѵііііип яирропеге, іѵісаіе ре Дея, тани зіотасЬит сопіоѵоге. тпоіііа 
яігаіа сопіронеге, аеріаш саІіДаіп іепірегагс, шарриЬпи аі>ропеге, 
опіпіши ансШагшп ]п*аоѵеніге оГКеіа, еі пиіс^иіД аііа Іссіяяеі. Де 
яиа ніегссДе риіаге яиЬігасіит. (^иіЪия іііа ргет іініз, трііітч іатен- 

') І0(]иі. 
-) С.т. а«І ЕивІосЬ. іи. 
а) Питшсшн, фата огненнаго цвѣта, которой закрывалось I тіЬеЬаІиг) ліщо 

невѣсты. Выра;келіе здѣег. объясняемся н-зъ сравненія Христа ст. шеиихомъ. 
4) Марк. 1. 38. 
*1 Псал. 43. 23. 
г) Т’ІаЬеНшп. ротъ опахала, которымь отгоняли иасѣкомыхъ. 
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* в*_еепиьп, іпіег іаетшіепі «Лида. еі «респт ТЮтіиі') ййошт» 
не рпѵагеіпг Іапю сшПиЪепію, ие ІІІа аіівсиіе ѵіѵегеі 
ісгеіічі рчгіагеіпг? 8ей, ц піогіаііит йвй'Шч еі' шкіис-і тЧт 
пы сигт ЙЙев « ехіоііаі а,І іпоіит еі ао« «С "’п 

шііі.ііиг, «пт Ь«Впя ас іш.іеиіів согрощт тіа отйШо ей Цет 
.«л-иЬііЯ .ВДІо еі ітріо, Ь.іип еі птіо. типа., а. итпші в-шгі 

Псапіі еі пш, жсгЛипв. |іс„1 Ьотщ, ік еі цаі рессаі Чі’спі 
ітаі, на еі т.фп тгашеіііит “) теіиіі. 8іадЯііег еі Ьотіш^ С 
пипепіа т ІаѵіПат еі п'пегет йіквгйѵипіиг. 

I .^Р- 2 - Чиі(1 -Ни іитогсіг еі йіЛогет тент ашікеіиіо (асіо 
Ітщюгет, 8епі,еЫ ргиЛшЩзіта іетішгит айевзе ш?™" 
йі0еііІе аЬя рагіс согротт аі.ріе шетЬшгит, вмішп апітае (юро- 
іет т «сто ресіоге раірііаге, ШЫЫтіппв циа.і аЙ впов егеегеі 
аііеио^ие Йсвегегоі, Шоа ѵеШопІоа апаптЫ: Лотіпе \і еТле- 
согет йвщпв Ічае еі Іосшп ЬпЫтііопй ріогіае ігае »)! Еі: Оиат 
аііевіа ІаЬегпасиІа. Іиа, Питте ѵігіиіит, еопсиріясіі еі Мсіі 
ашта теа т аігіа І.шиіш ‘). Еі: Еіері аЫесіа е*е іи 

Чмт ЬаЫсагс іи ІаЬеі-пжп* рессаіопіт *) Синіе а 

ЙІІііІГс’ ,:иГ ‘аСеГеІ’ СІ,Г ВДІ1е1 ^чтийтетсіататип 
о, еі аі'чтй Сгяесо «егтопе тсзрсжЩ ліЫІ ве Міег* тоіевііае 
Ч* отша фиеіа. еі 1гаВЧшЩ регврісеге, Р„вІ І.аёс оЪтигиіІ еі 
сіаивія осиів чпЯ8і ,ат пкіНаЬа Йеврісегеі, щм ай схчрігаііопет 

аштае, еояіет гереІеЬаІ ѵегвісиіов, и< Чиой йісеЬаІ. ѵіх аікііге 

ровветив Йщііипщие ай ов Іепепв, сгнсіч віцпит ріпедЪаІ іп ЫЬІІ8 

I еіесегаі вр.піт еі апМаЪаІ іи тогіет, апішадие етитпеге "е- 

вііеив, ірвит віпйпгет ціш пюгіаііши ѵііа ітііиг іп ІаиЙев Пошіпі 

сопѵеіІеЬаі. Айепті Іеічюоіупюпт еі аііапіш игішіт Ерівсорі 

еі васепЫти шіепт-ів ёгайив а,- Іеѵііагит іш.итеѵаЬШвт»№ 
шйи. Опте типавіегіит ѵігеіітт еі ш.тасіогтп сіюгі геріеѵе- 

гат. . Іаіткріе иі аийіѵіі Бропвшп ѵосапіет: 8игце, ѵеиі ргохіта 

теа, врества теа, соІптЬа теа, циошаш ессе Ыетя Ігапвііі еі 

гесокаі, рЫѵіа аЬШ *!_■), Іаеіа геврипйіі: Погев ѵіві ват егга 

ѵіТііиш^°ПВ **ѴеПИ,)- ЕЬ Сге(Ь ѴІЙСГе Ьоп. Пошіпі іп Іегі 

Сар. 29. Е* Ыне, ион иіиіаіив, и.ш ріапсіив, иі іпіег яесніі 
Ьошшев йен воіеі, вей рваітогит 1іпвиів Йіѵегвів ехатіпа “) соп- 

сіераЬапі. Іеапвіаицие Ерівсорогит тапіЬиз еі сегѵісет Іегеіго 

') ВЪ ВіійЛСРМ 
а) -- іи$тгап<1ипі. 
3) Псал. 25. Ь. 

Псал. 8У. 1. 
*) Лгал. ЙЗ И. 
!) Лѣспь П. '2. Іо. іі 
“) ІНсиі. II. 2. 12. 
8) Лгал. 2*». і:;. 
в) = ишІШшІо. 
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чіЪіісіепШт^ сит аііі роіііШсез Іатцасіач сегео^ие ргаеі'еггеііі. 
аііі сіюгоч рчаІІеіПіпт Лисегвт, іи теЛіа ессіеяіа яреіітсас Заіѵа- 
1,,гіч с-4* І^ЯіЧа. Тоіа ай Йтив еіиз РаІаезШіагиш игЫиш *игЬа сои- 
ѵеіііі. ({иеш тоиасіюпіт ІаІеіШтп іи егето геііиіа яиа Тени Л? Оиат 
л пуши ш сиЬісііІогит зесгеіа Техептг? Васгіісдіит риТаЬаТ. пиі поп 
Таіі і'ешіпае иігітшп геіЫиІізкеТ о^сіиш. Л'іЛиае еТ раирегев, іп 
ехешрішн ГіопаЛіч, ѵпзТсз аЬ еа ргаеЫТая 08Т.еік1сЪапТ 1). Ошпіз 
іпириш шиІТіТнйо таігеіп еі ііиігісіаш яе регйійівяе сІашаЬаі. (^иой- 
Ч,іе тігпіп 8іі. пііііі раііпг тиіаѵегаі іасіет. 8ей ііа йі^пііав ^^1ае- 
йаги еі іл-аѵііа? ога сотріеѵегаі, иі ваш риТагея шш тогіплт, вей 
йпгтіепіет. О га его, Раііпо, Вуіч^пе яегтопе рваіші іи огйіие рег- 
мшаЬапі, поп во кип ігнкіо. Лопес виЬіег ессіевіапі еі іихіа вресши 
І)отіпі соіпіегсіиг. вей рег отпет Ьскйотасіат 2), синсіів сіиі ѵе- 
псгапі, вішіп Лшия еі ртргіая сгсйеіШЬив Іасгітав. Л епегаЬіІів 
ѵіг^о кііа еіив Епвіосііішп, сріаві аЫасіаіа 8) вцрег таігст в наш. 
аозігакі а рагеиіе поп роіегаі: йеовспіагі оспіов, каегеге ѵііііпі 
Тоішп согрив атріехагі, еі вс сит таіге ѵеііе вереіігі. 

Сар. 30. Тевіів е.ві Іевив, пе тшт (ршіеш іитптнп иЪ еа 
пііае иеіеіісіит, вей, иі аіііе іат сііхі, йегеіісіит та^пшп аев аііе- 
пит, еі, пиой Ьів йШісШия сві, ігаітт еі вогогшп іттепват тиі- 
т.ііипіпепі, (рюв вивіеиіаге апкшт, еі аЬііссге ітріііт еві. Опій Ітс 
ѵігіиіе тігаЬПіив, іеіпіпат іюЬіИввітае іатпіііае, іішупів гщогійат 
оріЬив. іапіа кйе оишіа йііагуііат, иі ай едевіаігт раепе иііітат 
регѵспіі'еі? Іасіепі аііі рссипіав, сі іи согЬтат 4) ])еі асга сои- 
уевіа, іішаІіЬивдие аигеів йопа репйеіШа. Хето ріцв йе«1іі раире- 
гікив, (]иат сріае вікі пііііі геяегѵаѵіт. Хит- Ша Йіѵіііів ігиііііг еі 
Ьів копія, чиае пес осиіиз ѵійіі, пес аигі'- шкііѵіі, пес іп сог Ьо- 
пііпів авсепгіепші 5). Nовігат ѵісет йоіетив сі шѵіЛеге роііив ціо- 
гіае еіив ѵМеЫтпг, ві ѵоіиегітив Ліиііив Йеге ге^папіст. 

Сар. 31. 8есига евіо, Еивіосіііит, таупа Ьсгейііаіе сіііаіа ев. 
гагв та І)отііш.в, еі дно та^ів ^аийеав, таіег іиа іоп&о таііугіо 
союпаіа еві. Хоп воіит епіт ейивіо вапуиіпів іп сопіеввіопе гери- 
іаТпг ). вей йеѵоіае ^^ю^ие тепіів вегѵііив ітшасиЬііа циоіііііаііиш 
тагіугіпт сві. Ша согсша сіе говів еі ѵіоіія ріесіііиг, івіа ЛеІіШв. 
Ь пас еі іп Сапіісо всгіЬііиг Сапіісогипі: Ргатгиеіів теив сашіійия 
еі гпоісишіич'), еі іп расе, еі іп Ьеііо еайет ргаетіа ѵіпссіШкііз 
ігіЬпепз. Маіег, іппиат, іиа аийіѵіі сит Акгакат: Ехі йе іегга 
іиа еі йе со^паііопе іиа, еі ѵеиі іи гсггаш. ^иат овіеіійат іікі 8). 

*) Дѣян, у зу. 

!) ІіеЫотагІеш. 
я) — іко^а) •х-АтС^и;. 

= йагорііѵіасііші. С.т. Мато. 27. 6 
) 2 Кор. 2. 0. 
я) риіаіш- еь-ьс сопі’евзіо. 
7) Пѣснь II. 5. Ю. 
®) І»ыт. 12. 1 
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Еі рег Іегешіаш Ііошіішт ргаесіріепіет: Еи$*ііе ііе тейіо Ваііу- 
Іопія, еі заіѵаіе апііпаз ѵезігаз *). Еі изцие ай гііет тогііз зиаеіиш 
і.*8і геѵегва іп СЬаМаеат пес о На» Аеууріі еі ѵігиіспііаз сагпіит 
йеяійегаѵіі 2), чей сііогіз еотііаіа ѵіг^іпеіч сіѵіз3) еяі 8а1ѵаіот 
ейёсіа. еі Йс рагѵиіа ВеіЫееш снеіезііа геі*ііа сопчсепйепя. «Іісіг 
аЛ ѵегат N0(5111!: Рориіпз іииз, рориіия тсия, еі Веня ишь. Пеня 
шеиа 4). 

Сар. 32. Нине Ш>і НЪгшп ай 5) йиаз ІпсиЪгаііипсиІаз, еойеш 
чпет іи яшііпея йоіоге, йісіаѵі. Кат пиоііепдеилщііе зіііит йдеге 6) 
ѵоіиі еі о род ехагаге 7) рготіззшп, іоііепз оЬгі^иепті йідііі, сесі- 
ЙИ тапич, чепчик еіап^иіі. ІІийе еі іпсиііа огаііо ѵоішп зтЪепііч 
иЬзрие иііа еіе^апііа еі ѵегЪогит Іероге іекіаіиг. 

Сар. 33. \'а1с, о Раиіа, еі сиііогіз іиі иШташ вепесіиіет 
огаііоиіЪод іиѵа. Еійеч еі орега іиа Сіігізіо іе яосіапі, ргаечепз 
іаеіііиз иной рояіиіач ітреігаЬіз. Ехеці топитепіит аегс регеп- 
піия 8)> фі°й ппііа йечігиеге рокчіі ѵеіизіаз. Іпсійі еіо&ішп яериіего 
іпо, ріюй Ьиіс ѵоіитіпі зиЬйійі ці гцюсшшрш почіег зегто регѵе- 
негіі. іс Іапйаіат, іе іи ВеіЫеет сопйііат Іесіог а^повсаі. 

8ерцііиг іііиіш яериіегі: 

8сіріо грипп еепий, Рапіі Гийеге рагеіііея, 
ОгаесЬопіт япЪоІся. Аратетпопія іпсіуіа ргоіез, 
Нос іасеі іп ііштіо: Раиіат йіхеге ргіогея, 
Епчіосіііі ^епсігіх, Котаиі ргіта вепаіиз, 
Рапрегіеш СЪгіяіі еі Веііііетіііса гига чесиіа езі. 

Іп ігопіе зреіипеае: 

Азрісіз апрпкіит ргаесіяа іп гире зерніетт? 
Ночріііит Раиіае езі. саеіезііа ге^па іепепіК 
Егаігет, со^паіоз, Кошаш, раігіаігіцие геИпциепя, 
I Нѵіііая, воЬоІет, ВеіЫетііі сппЛііиг апіго. 
Ніс ргаезаере іиит, СЬгізіе, аЦие Ыс туяііса таді 
Мітега рогіапіев, Ьотіпірие Бсорпе йейеге. 

Сар. 34. Вогтіѵіі 8) запсіа еі Ьеаіа Раиіа яерііпю Каіетіав 
ЕеЬгиагіач, іегііа 10) яаЪЬаіі розі чоіія оссиЬііит. 8ерпІіа езі риіпіо 
Каіспй. еагштіет, Иопогіо Аи§цяіо чехіез еі Агізіаепеіо Солвиіі- 

') Іер. 48. О. 
5) Ис- 1(і. 3. 
8) =- поддан пая. 
М Руоь 1. 16. 
*) въ продолженіи. 
!!{ положить перо. Стиль у древнихъ бы.и» съ одного конца ваостренъ. 
') про низшіе на навощенныхъ дощечкахъ (ІаЪпІае сегаіае). 

) ІІогаі. Сагш. :ю, 1. 
®) — шогіна езі. 

’°) ас. Іюга. 
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1)іі8 1). Ѵіхіі іи заисіо рго]>овііо 2) Котае аітоз ппіікіие, Веііііеет 
аіточ ѵі^іпіі. Отпе ѵііае іетрич ітріеѵіі аітіч грітс(партіи вех, 
теичіЪив осіо, йіеіпів ѵіріпіі еі ішо. 

4. 

Ерівіоіа ЬѴІІ. 

Ай Ра пі шасіііііт. 

Во оріішо еопеге ііііегргеіаіиіі я). 

Сар. 1. Раиііів Аровіоіив, ргаевепіе А^гірра ге^е, Йе егітіпі- 
Ьив гевропвитв, чиой роввеі іпіеПе^еге <ціі аийііигив егаі, весигив 
йе саивае ѵісіогіа віаііт іп ])гіпсіріо кіЬі ^гаіиіаіиг, йісепвѵ Не 
оптіЬиз риіЬив ассизог а Іийаеів, о гех Аргірра, ехізіііпо те Ъеа- 
іиш, опт арий іе віт Ьойіе йеіеікіепйпв, циі ргаесірие повіі сіт- 
сіаз г|иае іп Іийаеів вііпі сопвиеіийіпев еі риаевііопев4). Ее^егаі 
епіт іііий Іеви: Веаіив риі іп аигев ІогріШіг аийіепіів 5), еі поѵе- 
гаі іапідип огаіогіз ѵегЬа ргоЯсеге, диипіит іийісів ргшіепііа со- 
^поѵіввеі. ІІпйе еі е^о Ъеаіит те іп іюс йшпіахаі пе^оііо іийіео, 
ріюй арий етйііав аигев ітрегііае Ііп^иае гевропвигиз вит, еріае 
оЪіісіі тіііі ѵеі ікпогапііат, ѵеі іпепйасіит, ві аиі пезсіѵі аііепаз 
Ііііегаз ѵеге іпіегргеіагі, аиі поіиі: диогит аііегпт еггог. аііегит 
егітеи ечі. Ас не Іогвііап ассизаіог теив іасііііаіе, риа сипсіа Іо- 
(|ііііііг, еі ітрипііаіе, 411а віЫ Іісеге отпіа риіаі, те риорие арий 
ѵоя агіріегеі, иі Рарат Ерірііапііт 6) егітіпаіив езі, іі&пс ерізіо- 

,’1 ль 404 г. 
а) ѵііа тонасіііеа. 
3] ПанмахіГі, къ которому ни писано это посланіе, быль знатный и богатый 

молодой человѣкъ, женатый на -іочерн Павлы; овдовѣвъ, онъ посвятилъ себя 
иноческой живиц, раздавь все имущество бѣднымъ. Къ нему Іеронимомъ напи¬ 
сано много писемъ. Поводомъ къ настоящему письму Іерошіма послужило то 
обстоятельство, что Руфинъ (Аквилейскій урожденецъ, бывшій сперва другомъ, 
а потомъ сдѣлавшійся врагомъ Іеронима, і 410) порицалъ его переводъ сь Гре¬ 
ческаго одиого письма Епифанія къ Іоанну, епископу Іерусалимскому, достав¬ 
шійся ему неизвѣстно какимъ образомъ, въ еще не отдѣланномъ окончательно 
видѣ. Но поводу этого Іеронимъ высказываетъ свой взглядъ на условія, при ко¬ 
торыхъ переводъ можетъ считаться удовлетворительнымъ. 

4) Дѣян. 26. 2 н сл. 
'’і Прем. Сир. 25. 12. Ѵиіц. Веаіиь щіі іпѵепіі аіпіешп ѵегит еі цш епаггаі 

іи^ІШаиі аигі ашііепіі. Подъ Іееив разумѣется Іисусъ, сынъ Сираховъ. 
*) Папа Епифаній есть Св. Епифаній Оаламинскій. См. ер. СѴІП. 20. 

Іоанпъ—епископъ Іерусалимскій. Письмо, о которомъ аді.сь идетъ рѣчь, ио- 
ыѣщено въ сборникѣ писем ь Іеронима, п. IX 



пет ймеа?™* '* е‘ Ш <е «і по, „таге йідаапіаг, геі огйі- 

яиргаоісКія"Ра^*Ерірііі^т«Ь|,а".'"' Еріяѵо,» 
ЩаІіЪіія сероза сіетспісг -ю л ?, еи'- еит ш Ч'«Ьия1аш сіор- 

ехешріагіа сепаііт Раіаеяііше' '1 рое1аГ™Шт !>тѵосап8. Нагиш 
Ют, ѵсі оЬ еІеіапЮш ^Та111т#^,ииг’ Ѵа1 оЪ •*"» тегі- 
ар.кі яти Ьаисі ідаоЬіііч ЕівеЬіік іѵі* т шг,ІИК,епо поят, ѵіг 
5(°1а ]іег тііііот-ит от ’ѵоіііаге* 21 % '1п?пеиЧ|‘;- Ф“ си1" Ьаес ері- 
сГ рнгііай кегтопі* гіосіі г(гг ег еаі11 рго йосігіпа 
реіеге, п( «Ы еат іп І.аОт,Г1 , Ь СОе,,і‘ а ше •»» 
йсііішет арогішя схрНсагет- Сп-іею Ѳ Іргоріег ,те%:евШ 
«■**. Еесі опей ѵоіпи агеРпг,,,1 • ч " е,ос,ІШ Р*-йп* ікпагия 
«ИТІ, ех Іаіеге іи па-йм ЬгрѵІЬг^Т ? гарГші !'е1егііеіѵріе йіс- 
511111 ЙЯЙіОа сарііпіа соиііпегеог ч 0,1апч’ |',№т тігіпяесіія яеп- 
шч, оррійо %,ійѵа*8ТКІет С* |10г “* 8*Ы «ОІ1 іасе- 
Рхетріаг пес (асіі, іп ѵиіпп, пП'‘%аР е,° ,ШЙШІ- 1,1 <1о,пі ІіаЬегеі 
ЬМ Ьгтзііі, Сес ІХ ,І,ГН' Кеч ** «то еі яех тещі- 

ідамжііей, Іегояоіѵіпат соішпкгЙГТ^ и "С"Ш“\ “ІНЧ 1юѵ° 
ѵеі ассерга ресиніа т Пп,.01Ч;°, •' ,,ат. Пшйет рзеийошоиаНшя, 
(іа ш іпсаяхиш соггипіог піНт'г* !®Р “***“'• Ѵ“] к,'аІшІа П1а1і- 
еі яитрИЬия, Ішіая& «*Г™*»?. «—РИаНе еЪипія ей» 
сопіга тс осеміопет м г1|Г„, Й 1°'., (1е'1і1г11'е айѵегяагіія Іа'гажіі 

те ѵегіжт поп’ , “ПГП*ИГ - *!*,, 
сагмятпт, еі тв1і"іш пі-і-пг»™» 8 ѵегРол р1° ЬппогаЪШ .Ізхізче 
—сѵ 11,^0,, поіпіяяе чиой пей* йісш *, д». і 
теа яппі. ‘ 'еге' ' ае' етЙЯизіадйі пида» <®»тіпа 

іиіеггорвгс епя' л* й®В8ІаМоп* ге5репйеат. ѵоіо 
ехетріаг еріяіоіае? Йі'Л® ^ арий ѵ2 
гейетіяіія? Циій арий Іютіпе, , Рг0,|(е РгоСегІі8, ^иой ксеіеге 
е» 8СГІШІ* піщ IТыГЛ’я- М 1>аг1е*Ш'18 1-Мот 
сит (юс ѵоііія сптеп ітоіп-сгет “Іаге- &1 а11|Ь «ГЙкш#Ц» іпйі- 
еііалі рт пШііаііЬів й,сі ппѵГ і *!*в* іойЮщ яЛіицагеш, рцае 
яизсіріапі ртШіопет ,р шпат' ^Й?Г,Ьпя |Югиач «‘а*“шй еі сит 

ѵо1ип4&ХЬ^ГХРн І'ПСГ0Ш ѵВДсоі рі„. 

а* — *п Раіаевііла. 

1»*і8 геііиише^і'ій. Е Н1ІІ *8^я '■|ѴІ15 Р«' ста игіші. Ол. ѴаЫел Ешііште 

стеногр„,к; ™Ь ІШІП- егеногРссфпческііі «» поіае Тіговщпаеі, скоро,шс«цъ 

•) Й,™: ШттШ ЗД*СЬ ''“«аартся, ЯЬ гочкосг,, ^яѣстепк. 

Ьяссн-иш > ІіЪеіте ргойійсгаі. ѵіпсіііш риегі, ігайНит еі ай ео» 
Чио8 ргпйеЬаІ, гстікпт, пес асеісгаіат рорпіш,, Кртапит ячяси- 
р**» ѵіОогтт. Рѵітіпт, Ер.гоіагпт ге»ет, сит іп саяігів ех ѵчі- 
прге кпгагеіиг, тейісі ыіі ргшИйши* ініргйг/ пейя йпхіі РаЬгісіиз 2Р 
срііп |,оішч ѵіпс.іиш гетіяК ай йптішіт, иі ясеіия пес іп айѵеѵ- 

■Т° Гм1>т1,аГ,еа ^",и1 1сі?е8 «1*1іса* <іши) Ьеяіе» I іепіш- ,,иоЙ 
тіег ЬсІІа п !?)айт, яапсіиш ем, (юс поЬі* іпіег топасіюя еі за- 
сегйоіея Сііпяіі тіиішп Спіі. Еі аийеі .щійат ех еія аййисіп яирсг- 
п ю « сопи ерапііішя ііі-ііів егисіаі'е еі Йісеге: фпШ епіт яі і-ейо- 
шіі, яі яоШсіІаѵ.і (еюі Чиой яіЫ ргоіші. Міга ясеіегія йеіепяі,,- 

Гсгю Ат,! , Ѵ""1 е‘ ‘"Г е1 |,Іга‘ар П11' сі ЙЫ ргойезі. 
. і -г . !■ С?*р1''® аейпсепіей іпреіісет Іийат Сесегшп, п,юй 
8іЬі іііііе ехівЦтаЪапг.. 1 

Сар. 4. \ оіо іп сііагийія тей с[ітяШ,еІ іперііая ясгіЬеге: сот- 
топіап йе Вспріппз. гетогйего 1аейеп1е.ч, йІ{гегеге яіотасЕит ш 
Іосія те рхегсеге сюттип.Ьия, еі ,|иаяі Іітаіая а,1 р..Чпап,1пт яа- 
Ріиая іеропеге. ^иатй ц поп ргойго соуііаіа. таіейісіа, поч сгі- 
юта им, іто не таіейісіа йпійет, цііае аигея риЫісае псясіапі. 
Іи сопитікія яегѵиіоя, яоИісіІез сііепіея, оі, Щ іп Раішіія Ісаітиь11) 
ашо ай Оапаёп репеігеп, йізяітійаіодпе рпой іесегія. те ййагШт 
ѵосез, сит тиііо репш сіітеп ассияапйо іп Іе сопйіеагія, плат іп 
те «ишн. Аііия іе Ъаегеіісшп. аііия іпяітійаі (іоетаіит регѵегяс,- 
іет. Іасев іряе, гояропйеге пои ашіеа: іиіегргеіст Іасегая, йеяуі- 
ІаЬія саіічптапя, еі Іоіат йеіёпяіопет Іиі риіая, яі іасепіі йеіга- 
л*. Еіп) е ш ігапяіегепйо ѵеі еггаяче, ѵеі тіегіпіяіяяе те Жйріаш. 
Иіс Іоіия 1„1 иерпіп сапіо ѵегяаіиг, Ьаес Іиа еяі йеГещйо. Ѵит 
шс.и'со Іи поп ея Ьаегеіісня, яі еда таіия іпіегргся аш? N00 Іюс 
ЙІСО. ((ной Іе Ііаегеіісит пвѵегіт Іясіаі ІІІе циі ас.сияаѵіі, поѵегіі 
1 . 9иі 5СГ1Рвй); жй йпой яІиМяяітнт яіі ассияаіит аЬ аііо, аііиш 
спттап, еі сопіояяо ипйіПие согроге. йе йогтіепіія ѵиіиеге яоіа- 
Ііит ^илегеге. 

Сар. о. Насіеітя яіс Іосиіия яти, дааяі аііпиі,! йе еріяіоіа 
сотшпіаѵепт, еі яітріех Ігапяіаііо рояяіі еггогеш НаЬеге, поп сгі- 
теп. Липе ѵего сит іряа еріяіоіа Йосеаі пііпі тиіатт еяяе сіе 
аепяи, пес гея аЙЙІІая, пес аіідц ,й йорта сопйсішп, Сасіппі пае 
тіеііедапйо, иі пііпі тіе11е,чапІ ?), еі йшп аііепат ітрегіііат ѵоііті 
соагдагѵе. «наш ргойипі. Еда епіт поп яоіит Раіепг, ясй ІіЬега ѵоее 
(ігопіеог, те ш шіргргеівііоие уг*сргит, аЬж}неЯ ясѵіріигія яан- 
спз, ИИ еі ѵеі погит огйо туяіегіат еяі, шш ѵсгіиті е ѵегЬо. яей 
вешта схрптеге йе .чепяи. НаЬеорие Ішіия геі іпа*іяііит ТиШит *і. 

;; Б.ь Есрурі.., съ главнымъ городомъ Гаіегіі. 
/ *1 сИі Л. А, о* Й» 

а) Ногаі. С. о. Иі. ]. 
*) Тегепііиз Ргоіо^. Лпгіг. 17. 

) -- кроя Іи 

074 -0^'тЖев!!,™,,3^: ЗХіік? Ис-орсга Л Я ‘| >’• 
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чиі Рг«гае„гат Ріаіпиіз, еі Оегоіюшіссш ХдамЛюпН* <* Лезоііі- 

“Ш*Га 8С огаЫо11е8 рчІсЬсггіицв Іѵаияіпііі. 
Н п1а, ".'й ртаеіегтізепн пиапІа «ййійегіі іріапіа тпіаѵегіі 
" . І,ГІ]’.Рпе1аІе8 * 1вг«* ^шше зиіз ргоргіеіаііішя ехріісагеі. пои’ 
051 Іт Іетропз Йісеге. ЗиЙісЙ «пЙІ ірЯщ, ігашіаіогі* апсіогі- 

'■ ,4"' */а ш. еагитйет огаііоігат Іосиіиз езі- Риіаѵі ті]ц 
зичцненйпт ІаЪогега иШет ІиЙіояіз, тіЫ ірщ поп иссе” 

',пшт' СоиѵеШ епіт ох АШсія Лаптоп еіопішпіізяітогшп иоіііійе 
мта8 огаіюпея, іпіег чефіе еоійгагЫи, АвясЬтіз еі П-точЬеиК 

ЙГШ(і'и !тСГ,” е8’ 8еЙ "* ога1ог- «пкшН» іівйеіп еі еагпш 
іаі тм, Іат (ѵик <|шт ѵегЫх аЛ пояігмп <-оп«аіе№ЛШето аріія І„ 
ф",’ поп ѵегЬшп рги ѵсгЪо певявзе ііаіші геЛЛсге, ней репиі отпе 
'Г'тпт, ѵ,о,дпе „і. епіт п,е аппитегаге еаксіогі р,ь 
іаѵі орогіеге. яеЛ Іаииріат арреийеге. Патент іп саіге зегтопіа- 

іи!"™ ШпгптШ1’ 4 "* ?рсго> 118 ехргеквего, ѵІИлЫЬі» 
иі пя Шогпт стп.Ьнз, «1 езі зспіепіііз. еі ватт %игй. еі гегшп 

I «і-п’ пі І'СГ-ЧТСШ; ва‘еш* еа «в» аЬЬиітеапІ а тоге 
паян о. уі ае зі е 'пассія отпіа сопѵегза шш епті, іатен Щ щ - 
пепз етяйет яіпі, еІаЬтаѵітпз. 8сй еі Ногаііііз, ѵіі аспШз Л йо<- 
Ічз, 1ю( ійет ш Агіе Роёііса етйііо іпіеі ргсіі ргаесіріі ’): 

Хес ѵегЬшп ѵегЬо сітіЬія ѵейЛегс. ЬЛич 
Іпіегргея. 

п™ні,?ізтп1ехт1п,га,2!’ Р‘аи‘И8 61 Са0СІІІи8 3) «Лсгся СШПІСП8 і.Пеі- 
]іі еіаіі ЗИП*. №™Ч111Й Ііаеі-еиі іп ѵсгЫя, ас поп йссогет •) таріе 
«еіервйм* 111 Ігапяіаііоие соизегаші» §*„, ѵпз ѵегііаіет іітг- 
ріеШшшз. Ііапс егнйііі >»5>і1иѵ ттспрапі. ШЛс еі еко Лиспе 
• ,та а,,(Г іЛгсІІвг ѵіуіпіі, еі Зітііі щщ п„0п„е еггоге 

Саезагіепзіз6'' % 2 *, ™ЬЙ оЬШе11<1ит "«**»*• сш Еи.яеЬіі саезагіепзія ) \?оии,ѵ ш Ьаііпчт ѵегісгопі. іаіі іпіег сеіега изия 
3 111 ргаеіаіюпе: І)іЙ«Іе аві аіігпаз Ііпеаз іизерпепіет поп аіісиііі 

Йесог™’ Г Г Н Чтт * а1Іа 1іп8«* Ьс,№ **«■■*. ечтйет йесогот іп Ігапзіаіюпе спияегѵепі. «^іШсаІит езі аЦпій ипіиз 

іоГ 1 >|1Пе*а ,1аЬе0 тдат ЧЧ'* іЛ еНогат, еі Лит риаего 
ппріеге зепіепііаш Іопцо атЫіи, ѵі.ѵ Ьгеѵіз ѵііае зраііа сот. птю 

^ Кр. яіі Рівопее л. 

= красота. 

т"СК0П *"**• *Ѵ в., иплменіітнн 

:!1э 

АссеЙішІ ІіурегЬаІогшп ]) апігасіпз, (1і58ітШІ.іійіпе8 спзішш ѵт-іе- 
Іаіез (фипп-ши, ірзипі ітзігето чпит еі, иі ііа Лісат, ѵегііасиітп 
Ііпііиае дени*. 8і агі ѵогЬит іпіеі'ргеіог, аіжигйе гезшіапі. зі 0Ь 
иесе.чыіаіепі аіщііііі іп огйіпе ѵеі іп «егтопе птіаѵегп, аІі ініег- 
1'ГеІіз ѵіЛеІюг Ойсіо гесеюівяе. Еі розі тиііа, Чпае пипс рго»я|и1 
оііозит езі, еііат Ітс айЛіЛі: (ітаі зі спі поп ѵійеіпг іімрпае пга- 
Ііапі іи ііііегргеіаііож тиіагі, Нотегиш ай ѵегішт ехргішаі іп 
Е*Ііш»П- Ріпз а1іі]ііій йісапі: еитйет зііа іи Ііпціш ргозае ѵссіііз 
іпіегргеісіпг— ѵІйеМв оі'Ліпеіп гійісиіііт, *1 роёіащ е1о(|ііетіззііішіі! 
ѵіх ІО()иепіет. 

Са)). К. Ѵеситп не шеоічші зсііріопіш раѵѵа зіі аисіогііаз 
аіііат.|иат Іюс Іатит ргоЬаге ѵоіисчііи, те зетреѵ аЪ «нЫвмееп- 
Ііа пои ѵегЬа. зей кеиіепііай тіпзіпііззе). (ціаііз зіірег Ітс реиеге 
ріаеіаіішісиіа яіі іи ІіЬі’о дно Ьсаіі Апіопіі ѵііа йезсгіЬіІиг ~1, ірзіия 
Іесііоне сорпозке. Ех аііа іп аііаш Ііпепапі ехргезза ай ѵегіиші 
ігапзіаііо зепзит орегіі. еі ѵеініі Іаеіо ^іатіпе заіа зігаицпіаі. 
Пот еиіпі «цзіЬиз еі Йригіз зегѵіі огаііо, дщц| Ьгеѵі роіеті іийі- 
саге зегтопе, Іоиро атѣііи сігсшпасіа ѵіх ехріісаі. Нос ірііпг еро 
ѵііаиз, ііа Ьеаіпт АпІопішп, Іс реіепіе, ігапзрозиі, иі пііііі Лезіі 
ех 8011311, сит аі^иій йезіі ех ѵегЬіз. АІІ: зуІІаЬая аисиреигш' еі 
Ііпегаз, Іи іріаего зспіѳпііаз. 1)іез те Йеіісіеі. зі ошиіит і|иі ай 
зепзит іпіеірі еіаіі зипі, Іезіітопіа геріісаѵего. 8ийсіІ іп ргаезеиЫ 
потшаззе Нііаі іит Соіііеззогет 8). риі Ьотіііаз іп ГоЬ, еі Іи РзаІ- 
іііоя ігасіаіиз ріпгітоз іп Еаііішт ѵегііі е Огаесп, пес аззейіі Ііі- 
іегае йогтііаті еі риіісіа пізіісоѵпт іпіегргеіаііопе ке Іогзіі зей 
(ріазі еарііѵоя зепзиз іи зшт Ііпрітт ѵісіогіз іпге Ігапзрозиіі. 

Сар. і. Лес Іюс тігиш іп сеіегіз зесиіі ѵійеіісеі апі „ессіе- 
зіае ѵігіз, сши зеріиаріпіа іпіегргеіез, еі Еѵапреіізіае аііріе Аро- 
зіоіі ійот іп заегіз ѵокітіпіЬиз Іссегіщ. Ееріптз іи ЛІагсо Лісеп- 
іеш Ноийшт 4): Таііііа сшпі, зШтфие зиЫесІит езі: чіюй іпіег- 
ргеіаціі- рпеЦа, ІіЬі йісо, зигре. Агриаіш Еѵапреіізіа тешіасіі, 
риаге айЛіЛегіІ: ІіЪі йісо, сит іп НеЬгаео Іапіит яіі: риеііа «игре, 
ізей іп Ергаяу.штгроѵ Гассі'еі еі зепяіті ѵосаиіія иЦпе іиіреі'аііііз 
ехргітегеі, аЛЙШі: ІіЫ йісо. Кигяпт іп МаШшее, геййііія аЬ рго- 
йііоге Іийа Ігіріпіа агрепіеі.3 еі етріо ех еіз арго йріііі, япіЬіІиѵ 5): 
Тши ігарісішп езі дпой зсгіріпш езі рег Іегсгііат Ргор]іеІ:іш. йі- 
сепісш: еі ассорепші іѵіріпіа агрепіеоз ргеііши арргеііагі, цішй 

’і (зЕірЗатоѵі, риторпческая фигур?, состоящая въ ігерсміщсиіи 
слив-ь.^Ом^ Ѵоікіпаіт 1)іе Кііеіогік й. ОгіесЬсп ипД Еотег. Ееірх. 1874. 

) РааумФетсл переводъ жііапеописаъія Аитовія Белнітго, сочиненнаго 
Аоашсіеыъ АлексаіідріГіскимь л переведеннаго на Латинскій языкъ Евагріечъ, 
епископомъ Антіохійскимъ 

Нііаііив, ешісішігь города Пуатье (игіж Рісіаѵогию), IV в, плодовитый 
писатель, переводившій мною съ Греческаго, преиятщеетвеиио изъ Оригена» 
ЗіііШі1 І'аігоі. IX- X. 

йІа]ік. А 41. 
*) Мат. 27. 9. 
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аррѵеііаѵеппп а йііів ІвгаМ, еі ДсДегппг рлч іи с 

соп^ШшЧ тіЫ Ботітів Нпс іи Тргрш.п ‘ ■* 1 а^гшп 5ісиг 
-И Яаеііагіа, .11» тпГѴегъѴ„“Г «Лш 8011 

Ч"ФІ*е е«М& \і На ее ЬаЬсі V Ел <іі«ат агі ««. 'иІеаГа 
ѵоЬі», Л.І» шегсеЛет шііп аш шТХ Е"',,шт Вд1 согаш 
теаш ЫідЛ.іа агдаИеоч. Оіхт)І№ |)„тітвайт"'СропеШШ™'1™ 

«пг!""еГ п"1 ‘7 Ѵе9*ГІ8' теггейет 
Ы яткмиіепии теп-міет теага МеШт агамЛеш Ё( ’ І 

арргёши* чііш «Ь*1ВЫиагіі,т- ,Іееог1ШІ ргоііаш, днг.,1 

8йи#Нй«®г:® 
НШнІ0Ы,ПРЗ ЕѴаПі?е1І81а " 
рѵо ч«о іп ««■**. ^ ^ 

щг 
солйгшапіет. Яггірііп, е4‘"аН Р^Т™ ^аСІ1агіае ‘е8‘і1Й“* 
+1П. Г).ТОС 5ч л <- - * "* а,І*> Есісиітп равіогеш, еі Діврсг^еіь 

ех регяшіа 4* Іі!г Г?." ІІ- Не1|Гаео “"К аіпеѵ: ішп епіш 
Раігощ тігщр- р„_ V Ехапцеівга ѵиМ, аиі ех ргорііеіае. Цент 

»«аадйгяаі-Йс5й 
- «аалав :г акгй* т: 
аыіі съ трга'од” І*хх.“' ІЫа’ №',еІюиімпвскіП аеревод-ь Св. Касанія, сдіпгаа- 

') Захар. 1]. іа. із. 
«1 .Г П°ДЛІІ*1НІІК7,. 

Захар. 12. Ю Гоа в. 19. :57. 
; Захар. 18. 7. Матѳ 2»>. 81 
) Матѳ. 2. 1Г>. 
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Учи рвег Ірѵаёі еві. еі ііііехі ешп, еі сх Астуріи ѵосаѵі Шіиш 
піоит '). Рпі «рю еі іи еоііеіп Іосо веріиа^шіа Ігапчіиіепші: диіа 
рагѵиіив еві Івгані, рі ііііехі ешп, еі ех Ае&ѵріо ѵосаѵі Шіов еііія. 
Кит (ішпіпо герпДіанДі віті, дпіа івіит Іосит, диі и<1 Сіігівіі та- 
хіше рргіішч яасгашепішп, аШсг Ігапяіиіегит? ап Датіа роііик 
тепіа Ш ІютІшЬия, іихіа ІаслЫ яепіепііаш, Дісепіі.4: Миііа ресга- 
тия тппея, еі, яі диів іи тегЬо поп оЙёпДіІ. іяіо регіее.іия еві ѵіг 
еі роіечі геігепагс опте с игр и я 2). ІИиД ѵего диоД іп еоііеш Еѵап- 
реіівіа ясгіЫіиг: Еі ѵспіепч ІіаЬіІаѵіІ іп сіѵііаіс диае іііеііиг Хага- 
геііи иі ііпріетсіиг диоД Дісішп г.ві рег ргорЬеІав: диіа Хагагаеив 
ѵосаЬііиѵ 'О- НокронДеапі Ьѵуъѵхіъаігл * ) еі Іавійііояі асяіітаіогея пт- 
пінт іпігіаіогит, иЫ Іе^егіт, ііічапідис іп Іваіа ровііит. Хат 
іп ео Іосо пЬі пив Іеёіппич аідие Ігапяіиііпше: Ехіеі ѵіг.ца Де га- 
Діее Іеяче. еі Йоя Де га Лее еіив авсетіеі 5), іп НеЬгаео іихіа Ііи- 
Й'іте іШн8 іоісора ііа яегірішп еві: Ехіеі ѵіг^а Де гаДіее Іс.^е. еі 
Хагагаеия Де гасіісе еіик сгскссі. Сиг Ьос отівепші зеріиа^ініа, ?і 
пои Ііееі Ігапяіегге ѵегЬит рго ѵегЬиУ Яасгііе^іщп е§1, ѵеі сеіачяе 
теі ііміогакке тпувіегішп. 

Сар. 8. Тгапксатия ас] сеіега, иедие епіш ерівіоіае Ьгеѵігак 
раШиг Діиііпя зіпциііз ііпшогагі. ІДет МаІіЬаеив Іодиііиг6); Ног 
аиіет Іоішп іасіит еяі. иі сотріегеіиг диоД Дігіит еві а Бот іи» 
рег ргорЬеІат Дісепіет: Есге ѵіг^о іп тего ЬаѣеЬіІ, еі рагіеі 
Шіиш, еі ѵосаЪипІ потен еіив ЕттапиеІ. ^иоД верііт^іпіа Тѵапв- 
Іиіеіипі: Ессе ѵіг^о іп иіего ассіріеі, еі [іагіеі Шіиш, еі ѵосаЬі- 
Іів пошеп еіив ЕттапиеІ. 8і ѵегЬа саіишпіапіиг, иіідпе поп еві 
іДет, ЬаЬеЪіІ, еі ассіріеі; педпе ѵосаЬипІ, еі ѵосаЪіІів. Рот» іп 
НеЬгаео Іе^ітив ііа всгіріит: Ессе ѵіг§о сопсіріеі еі рагіеі Шінт, 
еі ѵосаЪіІ. потен еіив ЕттапиеІ. Хоп Асііаг, диі агуигЬаіиг іпй- 
Деіііаіів, поп ІиДаеі, диі егапі Ботіпит пеі-аіпгі, веД ѵосаЪіІ, Іпдиіі, 
ірча днас сопсіріеі, іряа ѵіга;», диае рагіеі. Іп еоДсш Еѵап^еіівіа 
іе^ітнв, НегоДет ай аДѵепІит та^огиш і’цівве ІнгЬаІит, всгіЫвдие 
еі васегДоІіЬив соп^ге^аій. всівсііаіит аЪ еів. иЬі Сіігівіив павсе- 
геіиг; Шовдис гевропДівве 7): іп ВеіЫеет Іініае. 8іс епіш всгіріит 
еві іи ргорііеіа: Еі Іи ВеіЫеет Іегга Ешіа, педиадиаш шіпіта, ев 
іп ДисіЬив ІиДа. Ех Іе епіш е^геДіеІиг Лих, диі гекаі рориіиіп теит 
Іягаёі. Нос ехетріиш іп Ѵиі^аіа еДіІ.іопе віс іегіиг: Еі т ВеіЬ- 
Іеет Дошив ЕрІігаІЬа, пюДісив ев, иі віі іп тііііітв ІиДа, Де іе 
тіііі е^гесііеіиг, иі віі ргіпсе]и іп Івгаёі. (^иапіа віі іпіег МаиНасши 
еі ве])1ііа»іи1а ѵегЬогит огДіиічдие ДівсогДіа, таігів аДтігаЬегів, ві 

і Ос. 11. і». 
-) Іак. 8. 2. 
"*) Матѳ. 2. 23. 
6) Оіс. Вші. 31. 
*) Ис. 11. 1. 
*) Матѳ. 1. 22. 23. Ис. 7. 14. 
7) Мато. 2. б. 6. 
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<|іси<ц $ег1 мшен ,]г .„^3 14 іх-шпп. рагѵіііич .|і,н1еш ^т,. а ^ -г 
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ІГЩ, еГ&'Г'а^-^ 
П# чнЬ АЬіаЛаг',х „{Шее еі т? ®,в; Ч"°то(1о т8те*да .Іонтт - ^ -^5а 

') 1 Кор. 1. 27. 

ішстшъ Га22>“;; °1Ш"' ,аъ І^ММЯЕИХЪ авгаго- 

Г,ШЪ «ЖКЖ ™ 
*) 11с. ю. ■;. 

> г; самонадѣянность. 
_) Марк. 2. 25. 2*>. 
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чѵе (иі іп сотшипі іііиіп ІшЬетип Не&иогиш ІіЬгня, іЬігріе гере- 
гіеіпия ион АЫаіІіаг асгіріиш езяе, чей АЪішсІесІі ропиЯсет. <|ііі 
ровіеа и І)оГ*ё сит сеіегіч касегйоііііиз, 8аи1 іиЪепіе, регсивяиз езі. 
!’р.Г{Шіші$ ай Арояіоіиіп Раніиш. 8сгіЪі1 аіі СогіпіЬіоч *): 8і епіт 
(Чі^поѵізвспт; Оошіішт іДопае. поп сгисШхіззепі. 8е<1 яісиі ясгірішп 
еьі: (^іііиі ім-іііи» пои ѵійіі, пес аиііч аийіѵіі, нес іи сог Іютіиіз 
азссийіі, (ріае ргаорагаѵіі Пеня йіІіё'епііЪик яе. 8о1епі іп Іюс Іоео 
ароспгрІшгипі циійаіп йеііпішоіііа яео.іагі 2) еі сіісеге. циоЛ сіе Аро- 
саіурзі Еіше 3) іезііпіошит яитріит чіі. сит іп Іяаіа іихіа НеЪ- 
гаігиш іи Іе^сііиг: А зесиіо поп ашііегииі, нес апгіЬич регсере- 
гипі. Осиіик пои ѵісііі. 1)епз, аЪяцис те. цпае ргаерагаяіі ехвресіан- 
ііЪич іе 4). Нос яеріиа«іпш іпиііп аіііег іпшяіиіегипі: А веси Іо поп 
нийіѵітич, і^ис осиіі ііозігі ѵійопші Г)еиш аЬ^ис іе еі орега ша 
ѵега, еі Іасіез ехзресіапііЪич іе тізегігогйіаш й). Ітеііе^ітпиз иікіе 
яитріит яіі іечіітопшш, еі іатеп аровіоіиз поп ѵегЬиш ехргеззіі 
с ѵегЬо. чей тюаорааіѵЛс. ешпйет яепчііт аіііч яегтппіЬш іпйіеа- 
ѵіі. Іи ерічіоіа аіі Котапоя ісіет Арпзіоіиз Раиіия 6) ехетріит йе 
Ічаіа зишепз: Ессе, іисрпі. ропат іп 8іоп Іарійет пйензіотз еі 
реігат чсаікіаіі 7), Діксогйаі а. ігапчіаііопс ѵеіегі, еі іатеп сит * 
ІІеЬі'аіса ѵегііаіе сопсогйаі. Іи яеріш$ппіа епіт сопігагіиз чепчик 
ечі: №>п иі Іарісіі оЙ'епчіопія оссштегеіія, 11е^ие иі реігае гпіиае. 
сига Арояіоіив ірітіие 1‘еігич НеЬгаеіз Ранние сошепііепз, ііа 
розиегіі: Іпсгсйиіія аиіет Іаріз оЙепзіопія еі ]іеіга всашіаіі 8). Ех 
грііЬи.ч шііѵегяіз регяріслшга езі, Арозіоіоз еі Еѵап^еіічаз іп іпіег- 
ргеіаііппе ѵеіегиш ясгіріигагит, зепзит диаеяіязе. поп ѵеѵЬа, пес 
та^пореге Йе огйіпе яегтопіЬпч^ііе сигачзе. Лит тіеііесіиі гез 
раіегеі. 

Сар. 10. Ілісая ѵіг арозіоіісиз ■ еі Еѵап^еіізіа ястіЪіі, 8іерЬа- 
ииш ргітиш Сіігізіі шагіугеш іп Іийаіса сопсіопе пагіапіет: Іп 
чсріиа^іпіа ^иіп^1^е аііітаЪич (Іеясепйіі ІасоЪ іп Ае^уріит, сі йе- 
1'ііпс.іиз езі ірзе. еі раігез ітзігі ігаичіаіі яіті іп 8\чйіет; еі розііі 
яіші іи яерпісп». ^^IОс1 етіі АЬгаЬат ргеііо аг^спіі а Шііз Етог 
раігія 8л'сІіет •). Ніс Іосич іп (Іепечі тиііо аіііег іпѵсііііиг, (ріой 
«сііісеі АЬгаІіаш епюгіі аЬ Еріігоп Неіііео, йИо 8еог? іихіа НсЪгоп 
гіиайгіиііепііч йгасіітія 10) агцепіі зреіппсат йирНсст еі ауппп сігса 

1 Кор. и. 
') і*л. Шогопуш. іп Ізаіат XVII: Опсіе аросгуріютт йеіігатепіа еопСіеоапТ. 

4іі:и- іп оссазіопе Ііщиб ІсеЫтопіі іпігегітіпг ессіезіас СЬгівІі. 
;) Обі. .-ітомъ, про. шо кратно у помп пае яо мт., но не дошедшемъ до насъ апо¬ 

крифѣ, см. КаЬгісіцв Со(1ех аросгурішз Ѵеіегів Тезіашсиіі Т. 1, р- ІоТі 
4) Ис. 1>4. 4. 
’) 1>ъ Ііаіа, которую приводи іъ адѣсь Іеронимъ, прибавлено сл. ѵега, нахо- 

(.ищееся въ Греч, текстѣ ЬХХ. 
“) Римл. 9. :;з. 
Т1 Ис. г\ 14. 

1 Петр. 2. 7. 
Дѣяи. 7. 15. 16. Быт. 23. 16. 

«и) = сііКЛІ,. 
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оаш, вереііеі'іиріг- іи еа $«гат ихпгет «пат. Аігріе іи еоііет Іесі- 
шиа Шло. розіеа геѵегіеиіет йе Мевороіатіа ІасоЬ сип, ихогіЪпв 
« Й|И8 ікгаимве (аЬепшсиІшп ипіе «аіет игЬст Яусііітогшп 
<|иае еві ш ірітп < 'ііапаап, еі ііаііііазве ІЫ, еі сшЬве рагіеіп аеті’ 
т іріо ІіаЬеЬаі іепіогіа, аЪ І'.шш раіге 8усІіет геіііап алий, еі 
вімтвзв іЫ аііаге. еі іпѵосшве ІЫ Веиш’ Іагакі АЪгаЪаш шт 
ешіі зресшп _*» Емог раіге ЗусЬст, вей аЪ ЕрЬгоп Шіо 8еоГ, пес 
яери11іі5 е8і іи Кусіістп, зей іп НеЪпш, ппае соггиріе йісііиг ЛгІюсЬ. 
I >иос1есіт аиіет раІгіагсЬае поп зипі зериііі іп АгЪосІ, чей іп 
8\ сііет, ([ііі аёег поп ея* етрШа аЬ АЬгаЬат. зей а Іасоі 2’). БШего 
яоіиьіопет еі ізііич ([ііаезііипспіече, Щ оЬігесІаіогев шеі чиаегапі еѣ 
шІеПе^апІ, поп уегЬа ііі Йегіріигік сопяійегапйа, зей зепвий. Ѵісе- 
віті ргіті рзаіпіі іихіа НеЬгаеоя ій ірзпт ехогйіит еві, ^^10Й 1)о- 
тіпив Іооиіив еві іп сгисе: еіі еіі Іата агаЫЬаііІ, <[иой іпіегргеіа- 
гпг: Бейз теік Іісіів теня, циаге те йегеіщиіяіі? Кеййаш гаііо- 
пст, сиг веріиадіиіа ІгапкЫогез тІетровиегтЪ гезріее те. Ііа 
епіт ѵегіепті; І)еиз, Оеш теиз. геяріее то. «ріаге те йегеііпиівіі? 
КезропйеЫт! іііідие пііііі йатпі іп зепзп еяяе, яі йпо ѵеіѣа зіиі 
аййііа. Апсііапі еі; а те пои регіеіііагі еесіеяіагит БІаішп, яі ееіе- 
гііаіе йісіапйі аіциа ѵегЬа Йітівегіт. 

Сар. 11. Ьопідип ее! пипс геѵоіѵеге, (щата яерша«іпі;а йе 
яио айсіійегіт, пиаиіа йітізегіпі, ^^ше іп ехетрІагіЬив ессіеяіае3) 
оЪеІіз аяіегізсіядпе 4) Йізііпсіа біші- ІПшІ епіт срюсі Іе^іпіиз іи Ізаіа: 
Ііеаіиз ^иі ИаЪеІ яетеп іп 8іои еі сЬтевіісоз іп Іеіизаіет ’*), зоіепі 
НеЬгаеі Йеіісіегѳ, сит аікііѳгіпі. Кос поп еі іп Ато? рові йевегір- 
Ііопст іихигіае: Йапііа ііиіаѵегипі ілаег, еі поп Гіі^іепііав). Ее 
ѵеѵа яещнв гііеіогіеш еі йесіатаііо Тиіііапа. 8ей ццій іасіешив ай 
аіііЬрпІісоз ІіЬгов. іп фііііив Ііаес поп іепшіпг айвсііріа, еі ееіега 
І113 зітіііа, (|іюе яі ргоіегге пііаптг. іпёпііів ІіЬгів орнв е.чі. Ршто 
ааапіа йітівеі іпі. ѵеі аьіегівсі Іезіез, иі Йіхі, яіші, ѵеі шізіг* іпіег- 
ріеіайо, 5І а йііщапіі Іесіоге Ігапвіаііппі ѵеіегі сопіегаіш’; еі Іа- 
шеп іпгс зеріиаіііпіа ейіііо оЫішііІ іи ессіевііз, ѵеі <|иіа ]ц-іта езі 
ег апіе Сіпі-ІІ іасіа айѵспіит, ѵеі с/піа аЬ Аровоііз (іп циіЬив 
Іаіпеп аЬ ІІеЬіаісо пои йівегераі] шиграіа. АЧиі1а ашеш ргоке- 

*) Выт. 33. 19. 
-) Іис. Нав. 24. 32. 

5? с,,,ісках,ь, употребляемыхъ въ церкви, 
і-плт.і и а4ег^8Си8* зиа'іки, установленные Анскгандрійскимиграммати- 
кавти, и у поіроОлявішем при критическихъ рецензіяхъ рткпцпсей ОЬёІиз /оЗг>ь;1 

™,лся иР°™въ ы*т копровіньно иовторенвыхь или 
а тн 'пЛтЮ Р і. п!ІЬІіНХЪ 11 “одобрительныхъ: аеіспасив, звѣздочка, ставился для ооозначешя пропуска. 

» *.ІІ: І?1- Лз-: сиіив іішіб сф ііі 8іоп еі еашішів еіиз іп іегиваіеш 

оі/-Ѵи1&: Ба'М 
■о. ь-,1 •ііа«Д.'г?,ТѵІ’01'Г ,»ше1’ат<ІІ*®,ь Ашіанолъ было поручено возсіаиоіие- 
ічв/в1*1 Храма, перешелъ еі. Іѵдеііство (рговеіуіиа, мсоііт;) и около 
138г. сдѣлалъ переподь Ьнбліи. нредііочіітавіпі.іся пШюториив давіе переводу І.ХХ. 

1.1ІЧ8 еі с*іііеіііІ08П8 іиіеі’ргея, і|ііі поп чпігші ѵегЬа, чей еімпоіо- 
ц'іач діі..Чпе ѵегЬогпт 1гаж№ге тпаШ-* «81, гиге ргоіісііиг а поЬіз. 
Уиі8 епіт рго й-итеиіо еі ѵіпо еі ійео, родяіі ѵеі Іецеге, ѵеі іпіеі- 
Іериге /г,рх ІЕмпіаріѵ. тіиітг,т», грюй ноя Р088ШІШ8 йк-еге 1'ияіо- 
Ііет. !■оіпгі.ііоім' ііі«|іи? еі іріепйепііаш, Ат чиіа ІІеЬгаеі поп воіпщ 
ІіаЬепІ '!.•>,і. 8сй еі -^лпфра, ІІІ'- дпиСт,/,ш; еі яуІЬіІіая іиіегргеіаіііг 
еі Ьіісгая. йісіігіие ооч -і-> -/-у. оёѵ гг|-. грюй Пгаееа еі 
Еаіііів Иііриа отпіпо поп а-і.і]іі' . гиіш; геі ехетріиш ех повіго 8ег- 
топе сареге розишпщ, і^іиапіа г-піт арий Огаесо? Ікпе іИсипІиг 
'(пае 8І агі ѵеіітт ігііпчі'еіатіь. ін Ьаііпо поп геяопапі, еі е ге- 
ціопе у, (ЦМЦ арші по* ]р]агет «і ѵегТаоІиг іихіа пійіпет, арші 
ІІІ08 Йіхріісеіиті. 

Сар. 12. 8ей т іііііпііа роеіегеат еі «віепйат ііііі, ѵіг от- 
ііігші ііоі'і] пип Сіігіяііапі.чяіте еі Сіігі81іаіюгшп поЫІіччіте, сиіиз- 
пчійі Іаівііаіів те іп ерівіоіае Ііапяіаііопе гергеііепйапі, ірз:ІП8 ері- 
віоіге ропат опт Сгаеео «егтопе ргіпсіріиш, иі ех тіо егітіпе 
іпІеШ-рщіілі- еі ееіега: 1>а-. іутпрі рі, гг, оіг.огі тйѵ ѵ.Ъ;г,иіѵ рЁг.гсіЬл 
іріой ііа те ѵегііше піетіпі: ОроПеЬаІ пов, йііееііввіте, сіегісаіив 
Іюпоге шт аіирі іп вирегіііат. Ессе, іацивті, іп ипо ѵегвіепіо 
гріапіа теікіасіа. І’гітит Йііесіив еві, поп Йііесіівзітив. 
Псише оігівп:, аевііта» Йісііиг. поп вирегЫа; поп епіт йіхіі 
“1»ига 'ей '"і®»: чиогшп аііепіт Ішпогет. аііегит агЬіІгішп воіщі 
Гоіитфш фіой в^пііш-: сіегісаі-ів Ьопоге поп аЬті іп зирегЬіьт, 
Іиит еві уиій аів, о соііітеп ііііегагит оі повіготт Іетрогпт 
Агізіапііе •), (]иі Йе ішіѵега® всгіріогЛпк ветепііат іегав? Ег^о 
ііивіга іапіо Іетроге віийштив, еі ваере піаптп Іегиіае впЬйихі- 
п нв і Е§і рйіепіев йе роти віаііт іпіреёітив. іетіпг ірйа еі еггавве 
іштапит еві, еі сопИегі еггогет, ргийепіів. Ти (реешмрие герге- 
пемвг ев, іи те. оЬвеего, етешіа )ігаесеріог. еі ѵегішш Йе ѵегію 
ехргіте. ОеЬиегав, іппиіі, Йісеге: ОроПеЬаІ поз, йііееіе попаовіі- 
таііопс сіегіеопіт (еггі. Ііаес е.ч( РЬцЦпа *) еіоЧиетіа. іііс Іероч 
АІІіспв еі Мивапті, иі йіешіі, еіопиіп сотрагатіив. Сотріеіііг іп 
те Іпгит тиі^і штнои* ІігоѵегЬіипг Оіепш регій еі ітрепвав 
(ци Ьоѵепі щИІіІ ай сегота с). Насі шт еві ііііц* сиіра сніиввиЬ 
регвоііа аіііів ар-іі Ігароейіат, вей ИиШпі еі Меіапіае тарівігопіт 1) 
еіив, фііі Шит тарпа тегсейс пііііі всіге йоеиегппі. Хес гпрге- 
Іюпйо іп С|іюІіЬ(1 СЕгівііапо вегтопіз ітрегіііат; аірііе иііпат 

I = натшротъ. 
) Атіагсйиз, ’А^ита^уос, съ Само^ракхн, ок. 170, зпаыенптый грамматикъ 

н критикі., осооенно заншиавтпіпся Гомеромъ. 
■*) ІОпепалъ С’ат. 1. 15. 

. 1X. 1. 119. Мизаз Ріапішо «егшопѳ Іосиіигай Іиіззс зі Іаііпе 
Іоііиі ѵеііепі. 

в) ел. Оіент еі орегані репкте. 
мазй» которою мазал и сг. атлеты, н мѣсто, гдѣ мазались. 

' Иуфіівѣ ем. пр. кь началу этого письма. Меланія, благочестивая ма¬ 
трона, стоявшая въ дружескихъ связях л. съ Руинномъ. 

21 



322 323 

8осгаіісит Ший каЪсгеітіЗ: 8сіо, фюй певсіо х); еі аіісгіи» гаріеп- 
іів 2): Те іряит іпіеііе^е. Ѵепегаііопі тіііі зетрег Лііі поп ѵег- 
Ъова гивіісііаз, вей вапеіа йітріісііаз. <}иі іп зегтопе ітііагі ве йі- 
сіі арозіоіоз, ргіив ітііеіиг ѵігіиіез іп ѵііа іііогпт. іп циНта Іо- 
циепйі зітріісііаіет ехсизаЪаі вапсіітопіае таріііийо, еі зуПо^і- 
8ПЮ8 Аі’івіоіеіів соиіогицріе СЪгузіррі3) аситііщ гезиг^епз тогіиия 
сопіпіаЬаі. Сеіегит гійісиіит, ві (цііз е поЫв тапеп? іпіег Сгоеві 
орез еі Багйапараіі4) сіеіісіав, сіе воіа гизіісііаіе ве іасіеі. «ціазі 
отпев Іаігопея еі йіѵегзогит сгітіпит геі сіівегіі віпі, еі сгиепіов 
іЦайіоз рІіі1о8ор1юпші ѵоІптіпіЬив, ас поп агТюгит ігипсіз оссиіапі. 

Сар. 13. Ехсезві тепзигат ерізіоіае, ве поп ехсезві йоіигіз 
тпйит. Хат дпі іаізагіиз ѵосог еі іпіег тиііетііагат гайіоя ■’) еі 
іехігіпа йііапіог, сопіепіив вит егітеп аЬпиеге, поп геіегге. Іпйе 
агЬіігіо іио еипсіа регшіііо, пі Іе^ав ірват ерівіоіат, іат Пгае- 
саш риаш Ьаііпаш, еі Шісо іпіеііе^ез ассиваіогиш іпеогипі иае- 
піа« ®) еі ргоЪгояав ^ие^е1ак. Роіто тіЬі зиійсіі атісит іпвіпіхівве 
еагіввітит, еі іп сеііиіа Іаіііапіет (Нет іапіит ехвресіаге іисіісіі. 
Оріоцие, зі Негі роіеві. еі ві айѵегзагіі зіѵегіпі, соттепіагіов 
роііиз зегіріпгагшіі, диат Летовіііешз еі Тиіііі РЫІіррісав ііЬі 
есгіі^еге. 

5. 

Юе ѵігіз ШивігіЪиБ. 

Ргаеі'аііо асі Ііехіпті. 

Ногіагіз, І)ехіег ‘). иі Тгашрііііиіп 8) ведисив ессіезіазіісоз 
всгіріогев іп огйіпет й%сгат еі риосі Ше іп епитегапйі? §епіі- 
Ііит Ііііегагит ѵігіз іесіі ШивігіЪиз, е&о іп позігів Гасіат, ій еві, 
пі а раввіопе СЬгізіі пздие ай йесітшп с]ііаіітіі ТЬеойовіі Іпірега- 
іогів аппіші а), отпев с|иі йе зсгіріигіз вапсіів тетогіае аіігріій 

*) Сіе. Асай. 1. 4. 
*) ГѵіЬУі зааитоѵ, изреченіе, приписывавшееся различнымъ мудрецамъ. 
я) Сіігувірриз, ХрОзі-т:г>;, изъ Яоіі въ Киликіи, 290—208, стоическій фило¬ 

софъ, отличавшійся особеннымъ остроуміемъ и діалектическою ловкостью. 
*) Изнѣаіенпость Сарданапада вошла въ пословицу. Срв. Інѵсп. 10. 362. 
к) ~ челнокъ ткацкій. 
в) Хаеиіа, сагшеп «]иой іп Гішегс Іанйашіі .цгаііа сапіаіигагІііЫага,жалоб¬ 

ная, скорбная иѣснь. 
71 Зватное лице, бывшее ргасІосПш ргаеіогіо. 
8) С. Зиеіопшк ТгаодиШпв (ок. 75—Ш» п. Р. X.). Здѣсь вамекается на не¬ 

дошедшее до насъ сочиненіе его: сіе тігіб ШивігіЬіде, къ которомъ излагались 
историко-литературныя данныя о римскихъ поэтахъ, ораторахъ, историкахъ, 
философахъ, грамматикахъ и ритоуахъ. См. ГіеШегвеІіеісІ Виеіопіі ргооіег Гаеяа- 
гиш ііѣгоз геііфііае. Ілрвіае 1860. 

9) 392. 

ргойійегіші, ііЬі Ьгеѵііег ехропаш. Гесегшіі диійет Нос ійет арий 
(Ігаесов Неппірриз регіраіеіісиз *), Апіі^отіз Сагувііиз 2), Ваіугив 3) 
йосіив ѵіг. еі 1ои«е отпіит Йосіізвітиз Лгівіохешів тизіеиз4’). Арий 
Ьаііиов аиіет Ѵагго Й), Йатга 6). Херов7). Ну^іпия 9) еі, ай сшив 
іюв ехетріит ѵіз ргоѵосаге. ТгапциШиз. 8ей поп піеа еі Шопші 
вітііів еві еппйіііп. ІШ епіт, ѵеіегев Ііівіогіав аіта1ев(]ие геріігап- 
іез, роіішгипі диаві Йс іп^спіі ргаіп рагѵат вііі оризсиіі согопат 
іехеге, е§о чиій асіипів, гцп пиіішп ргаеѵіит вееріеив реявіиіііш, 
иі йісііиг. таігівігши шетеіірзит ІіаЬеоУ <^иапк|ііат Еивеѣіив Раш- 
рЬШ 9) іп йесет ессіевіавііеае ііізіогіае ІіЬгів тахіто иоЬі8 айіи- 
шепіо іисгіі, еі зіп^иіогит сіе ^иіЬив вегіріигі вишиз ѵоіитіпа аеіа- 
іев аисіогит виогит заере іевіапіиг. Ііасціе Ботіпит 1е8ит Сіігі- 
віит ргесог, иі циой Сіссго іішв, (ріі іп агее Нотапае зіеііі еіо- 
диепііае, поп еві іасеге йейі^паіив іп Вгиіо, огаіогит Ьаііпае Ііп- 
{-иае іехенз саіаіо^ит, ій е§о іп ессіезіае Шіиа ясгіріогіЬііе епи- 
тегапйіз йі^пе соіюгіаііопе іиа ітріеат. 8і (]ііі аиіет йе Ііів (рй 
ижріе Ьойіе зегіріііапі а те іп Ьос ѵоіитіпе ргаеіегтівзі випі, віЬі 
та^із риат тіііі йсЪепі ітриіаге. Nе^ие епіт ееіапіев зегіріа виа 
йе 1іі8 риае поп 1е§і по8ве роіиі сі (]пой аііів іогвііап віі поіит, 
тіііі іп Іюе іеггагит ап^піо 10) іиегіі і«поіит. Сегіе, епт вегірііз 
виі8 сіагиегіпі, поп та^пореге позігі вііепііі йіврсіійіо зизрігаЬшіі. 
І)івсапі егііо Сеівив, РогрЬѵгіив, Іиііапиз 11). гаѣійі айѵегвив СІігі- 
віит сапез. йівсапі еогтп весіаіогев, риі риіапі ессіезіят пиііов 
р1і)108орЬоз еі еіоеріепіез. ииііов ЬаЬиіззе йосіогез, диапіі еі истіе? 
ѵігі еат іипйаѵегіпі, ехвігихегіпі еі огпаѵегіпі, еі Йезіпапі ййет 
повігаіп гизіісае іапіит вітріісііаііз агсиеге, зиатдие роііиз ітре- 
гіііат а^повсапі. 

Сар. 25. Сіетепз, йе дио Аровіоіив Раиіив ай РІііІіррепвез 
зсгіЪепз, аіі ѴА): Сит СІетепіе еі ееіегіз соорегаіогіЬив теіз, (рюгит 

*) Гермітнъ изъ Смирны, 200 до Р. X., авторъ большаго біографическаго 
и истори ко-литературпаго сочішенія, Віоі. 

2) Пергамскііі грамыатикь, ок. 226 до Р. X., авторъ нѣсколькихъ историко- 
литературныхъ сочиненій. Сагувііив называется онъ по мѣсту родины, СагуЫие, 
городѣ ііа о-вѣ Квніѣ. 

я) Перипатетик ь, 2-го в. до Р. X.. авторъ Віоі, но содержанію сходныхъ 
съ Ві&і Герм и и на. 

'■) изъ Та рента, современникъ Александра В., особенно извѣстный своими 
ванятіъміі музыкой. 

я) совремснііикі. п другъ Цицерона, знаменитый лолнгисторъ, писавшій 
нѣсколько сочішеніи но исторіи литературы. См. Модестовъ Истор. р. литер. 
I2, стр. 124 сл. 

в) современникъ Цицерона. 
7) Согпеішв Хероз (ок. 660 780 ГГ.), авторъ сочиненія йе ѵігіз ШичІгіЬиь, 

Модестовъ К 373 сл. 
8) С. Іііііив Нудіпиз (ок. 61Ю—770 II.), авторъ сочиненія йе ѵігш сіагіз. 
*) см. ир. къ Іерон. инсьмо ІЛ И, 5. 

въ Виѳлеемѣ. 
и) см. поел. ЬЛ'ІТ. 9. 
,2) Филин. 4. 3. 

21* 
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пошша ***** ш ІіЬго ѵііае. очагЦ* Ям Рсігшп Воташ,- орічсо- 
1Ш5, 5і<)шйспі зеспийіт Ышв Іпіі, еі Іегііда Ааасістз, ГшшАй піе- 

***п« Йесші(1ищ Р°?І Веіпт, Аройиіит рьиті Ли** 
Сісіпспіеш. $сгір«П ех регеом Рчппашю есскція» ай егеіезіат Со- 
Ітііпоіііт \аійе тйст еріяміат. чипе еі *> іи шишиШ* Ьсіх пнЬ- 

1 .1еу1Т,1г’ 1“яе И11ІІ1 ѵиіеіпг сііагасіегі ЦнвСаЦе, іціае ?,йі раиіі 
питию ай НеЬгаоох Регіи: сопѵешгс. Хей еі иіпітій гіе саіісіп еі.і 
«іоіа п„п воіит нешіішз, Ж,1 ішш Ч ѵе.'Ьопіт іцкирю „піш'т 
ашііііщ. Опшшо 8гапйі$ т п*га.|пе зішШіпйо ей. ГеП.іг сі яссшійа 
еш.« потте ерююіа (|иае а ѵеІегіЬпз гергоЪаІпг. Еі йіириіаііо Реі-І 
еі Артпіѵ) іоп8о даіпопе совдегіріа. Чиат ЕадвЫик іи іспіі. 
Іиятііап ессіеяаин-ае ѵоіишше соагрпіі. ОЫП іепіо Тгаіапі аішо *) 

2ДЙ- “* шетогіат “Ч«« Ьоіііо Нотис схбіпісіа ессіоаа 

Сар. 26. Грпаііів Апііосііепае ессіеа'ае і«і’1тф рой Реігиш 
Лрой.. ит ервсорпі» сотшоѵепіе регассиііопеш Тгаіапо, Йатижгіз 
ай Ьезйаз. Ьотат ѵшсШз шііііпг Счт.ріе пауі8аМ Ящупіат 
тешим, иМ Роіусигріір ашіііог Ыіаппія ерізсіірпз егаі. вггіреі* 

т'Х™“і ^ а11егаш Я|1 Маепвйаш*. «•), гёгііат ай 
1і ашшзев ) іріагіат ай Кошапов, еі іпйе ергм&ер* вспрмі ай [’]»- 
Іаііеірі.аеоя ) еі ай Втупмеоз, еі ргоргіе ай Роіусагриш. соттеп- 
йаііх .11, АшюеЬепвет ессісаат і„ ч„а еі йе еѵащеііо. ,,иой пире,- 
д те Ііапвіаіпт езі, зирег ■*) регіона СЪгіяіі ршіі гезіітопіит 
Йісеня: вео ѵего еі рові гезшгесііопет іи сап* епт ѵійі еі сгейо 
іриа зіі. Еі циапйо ѵеші ай Реігит еі ай ео« чиі сшп Реіго егаШ 
.(.хи еіз: весе, раіраіе те еі ѵійеіе, (риа ион ваш йаетопііті сог- 
поіаіе. Еі йаііш ІМцсепті епт еі сгейійептг. 1 Напит аиіет 
ѵійеіиг, чша іаііі. ѵііі Сесітів тепііопет, еі Йе ерізіо'іа ешвппат 
ай Вотапав зсгіЪіі раиса ропеге; 1>е Зугіа іщрм ай Поташ риспо 
ай ЪнНав 111 тап еі іи Іегга, носіе йіеіріе, Ііраіи сшп йесет Іео- 
ракіш. Іюс ееі, ЖЩЬпз фіі те сцзіойішіі, чпіЫі8 еі сит Репе 
іесеііз, реіогез іішіі. Іпічпііая аиіет сшит теа йосіппа езі зей 
тш ійсігсо Ішиіісаіяв япш. ІДіиат ігіщг Ьевііів Чпае тіК ’ аші 
ргаераі'аіае рпая еі ого шіііі ѵеіоссз езке ай іпіегііпт еі ай яір- 
]ііісіа, еі «Иісі ай сотейепйит те не 8ІсиІ сі аіюпші шагіугпт 

= еітт. 
г) = по отношенію къ. 

гоішстъ Іудеевъ^1 я"тя1‘“Пъ‘ »» Ч»двані8, Ясфе, щвѣстшді, „шип,стеръ и пита- 

“) вь 101 г. 
эта церковь существуетъ и понынѣ. 

ВЪ *• АЙИ «Ч адши «В 
пГч11^'. Г,°Г- ьъ 'Ьіин; жители чаще зовутся Тіаіііапі. 

въ Келеснріш! е1р1Иа 10Р' ВЬ Лвдо’ *ители: ^^еірін-пі. (Другая Филадельфія 
") — гіе (срвя. фр. виг). 

пои яигіеаш: гог|нн аПіицоге. ЦцогН ѵеиіго іпліиегіиі:. е»о ѵіш Іа- 
сіаш. мі. «Іеѵогег. Іц;ііачсіГе шіііі. Шіоіі, #|шсІ шіііі ]>гояіі. е^о ясіо. 
Хппр іисіріо Сіігічіі е?5о «Іі^сіриіцч. иііііІ «Іо Ііі? щще ѵіііепіиг 
«1ег;ш«. пI ІС5НШ СЬгі^шн ііпгміаиі. січіх, іірчШг. сонігасію 
ояііпіп. тршЬгошт гііѵімо еі гопи« спгрогіз счшігіііо, еі г о Іа іог- 
шоиіа (ІіаЬнІі іи то ѵеніаиг. іатіті иі Сіігіяіо і’гиаг. Гппи]ио іат 
(1аіі]ііа№ оччог а«1 Ьп.піа*:, апіоге раііткіі сит піуіепіез атіігеі 
Іеоиоз, ай: 1* гитепіит СЬгі^й зит. ЛспсіЪпч Ьезгіагиш шоіаг, иі 
рапй* П11ПИІИЗ іпѵеиіаг. Рачзп? ашт ишіссіто Тгаіапі 1). Кеіі- 
(іиіае согрпгіа «низ Аійіоеіііае іасені ох (га рогКаш Парітйісаііі іп 
спетеісгіо 2}. 

Сар. 33. ІизШшб ііііііозорітч, ЬаЬйи (рю«|ііе рЫІозорІюгпт 
іпсоііепз 8), сіе ХеароІІ, игЬо Раіаевііпае. раіге Ргізсо ВассЬіі, рго 
геИ^іонс СЬгізІі ріиптиіп ІаЬогаѵіі, іп Ьапіит т Апіоиіпо диодие 
Ріо еі Шііз еіпз оі зепаіиі ПЬгит сопіга уепіез 4) зсгіріит сіагеі 
і^потіиіатгріе сгнсія нон егиЪезсегеі еі аііит ІіЬгиш «иссеззопітв 
оіизйеш Атопіиі М. Аіігеііо Ѵего еі Ь. Аіігеііо Соттойо. Ехзіаі 
еіпя гі аііікі ѵоіитеи соіііга ^епіез. иЪі сіе Йаетопит оио^ие па- 
іига «Іізрпіаі, еі сріагіит айѵегяиз ^епіез сиі Іііиішн ргаепоіаѵіі й): 
ёХеу)го;, зей еі аіішп йе шопагсЬіа Реі, еі аііит ІіЪгит диет ргае- 
іюіаѵіі Рчаііеп 6), еі аііит сіе апіта 7). Біаіо^из соіііга Іийаеит 
диет ІіаЬиіІ айѵегзиз Тгуріюпет ргіпсірет Іийаеогиш 8). зей еі 
соіііга Магсіопеіп 9) іизі^ша ѵоіитіпа, диогит Ігепаеиз диодие іи 
диіпіо айѵегзиз Ьаегезез ІіЬго тетініі, еі аііит ІіЪгит соіііга отпев 
Ъаегезеч. сиіиз іасіі тепііопет іп Аро1о@е1ісо диет йейіі Апіошпо 
Ріо. Шс сшп іп игЪе Кота ЬаЪегеІ -М Ъжыръг еі Сгезсеиіет су- 
пісит диі тиііа айѵегвтп Сіігізііапоя ЫазрЬетаЪаІ гесіаг^иегеі 
і^иіозит еі шогііз Іітійиш Іихигіасдие еі ІіЪійіпит зесіаіогет, ай 
ехігепшт зтйіо еіиз еі іпзійііз асспзаШз, дней СЬгізііапиз еззеі, 
рго Сіігізіо заіііі'иіііет іийіі 10). 

Сар. -45. Ігепаеш РоіЪіиі ерізсорі диі Си^йішепзет 1Х) іи Оаі- 
ііа геуеЪаі ессіезіат ргезЪуіег, іпаіТугіЪиз а2) еіизйеш Іосі оЪ дііав- 
йат ессіезіае дііаезііопез іе§ашз Ріоташ тіззиз ЪопогШсаз зирег 

д Годь страданія Св. Игнатія Богоносца новыміг учеными относится или 
къ 107, или къ 114 г. 

*) — хб!;і.ѵ;т^ріоч, мѣсто упокоенія, кладбище. 
а) философы, въ большинствѣ случаевъ, отличались особымъ костюмомъ: 

они носили длішныГі к широкій плащъ (раіішт, аЬоІІа) и отиускали бороду. 
*) подъ заглавіемъ: Агоіо^із Т.рш-.г* Оггр хрюпаѵідѵ Тірб; "Аѵтшѵіѵоѵ тоѵ ебоерг(. 

= озаглавить. 
б) фа/тг;?. 
7) р2‘- 
Й1 оіа/.&'уо; "ро; Триіршѵа ’ІоаЗ-аТоѵ. 
Й) ересіархъ 11-го в. 

1и) ок. 166 г. 
“) Бидгіигшт, теперешній Ліонъ. 
<8) = а шапѵгіЬив; шагіугев == соиіе850ге8. 



Ий “ а гдяг .гг;:;:: ~й - р“» “ 
сшн еіиз зиЪвІішііиг. Сімівіаі аиіет Рп1«-г»^П° .СОГОІю4о> іп 1о- 
шепііопет, васегйоіів еі таттіз Ііш >„• ГІ31’ /*"* ЯІІ# Й№тю 
Чиіпчие айѵетів Ьаегевез ІіЬгов е( соп*. '** <®*С1рЧ,шп Ясі'фвіІ 
ег Йе йівсірііпа аііий. ай Магсіап іт веіІ/е8 ѵ"Іи,"ЫІ Ьгеѵе, 

саНопе, еі ІіЬпт, ѵагіогит ІгасІаГитД г, к, Йро8І<321іса РгаеЙІ- 
•паіе, еі ай Иогащш >, ,іе '"і™’ еД“с1 ВІ«в'И 2' йе зсіііз- 

сопйііог таіопші, еі тгеоі тшѵ 6'е |?и0( Р)еп8 11011 ай 
іп сшив Яне віяііВсапч ве й г "шѵ в®ТШит *опишиингішп 
аіс виЬзсгірвіі: АШ^ѴоТ «5 

ітш Іезит Сіігівіит еі рег гіогіовпт ’Т" Г"1™’ рег П°ші- 
ГШ! 681 '’іѵоз еі тогІиов,РиІ сопГегач ттчі ас1ѵеп|;ит-Ч™ Міеаіп- 
ешепйев ай «хетріаг, ппйе зсгірзівіі Р^Ч«ат Ц-ішайтіряегіа, еі 
оМезІаІіопет чітііііег Ігапвіегя > ° . У1881™е> 1|аг1с (родие 
аііае ай Ѵіеіогет ерізсорппіПотаітш"іТ'8“' ГегиІ,иіг «« еі 
ерівіоіае, іп чпіішв сопит теіешп поп ■ Ра8сЬае °} 
к«!' іСіпйеге. Відиійет Ѵісіпг тиС ѵТ * п ШІПаіет со1' 
(]чой йесіта чиагіа Іипа сит Іпйчеіч е1 Опепім ерівсороз, 

Й08 сгейійегаі. Іп дпа зепіепііа В тг.ѵ'3 ее1,еІ,гаѴч4і,г йатпап- 
Пгі поп йейегппі шаппв Тіогпіі' ’ Ч" Й^РаЬапІ аЪ ІШв, Ѵіс- 

<і« п. :Фга т-т.' г..,.,.,. 

біайісат зеЬоіат іепиіі еі -пУ 18 ,“ог1ет Аіехапй.іае ессіе- 

іп.ёша ѵоішпіпа рІегт^Ге .ТйШоТ Ш' Г“г 
ріигів йіѵіпіз, ц пат ,1е "ссоІаг Ті ' .' е1°Те,1‘іае <іе зсгі- 
Ьіі8 Ша чші: отршратеТ- щ,г; и ‘’"'ае ) шзіптшйіо. С Чііі- 

ёепіев ІіЬег итв, раейапоеі ньгі’['.Ъг' ос4°- айѵегзиз 
іеішііо йізсеріаііо, еі аЦп/тн іщсгіЫін^ 1іЬ,е'' іти8> (1с 
рій 8-*(:1пг 10). НеоЫгееі ііігіпо и, гГ Ч'и^пат йіѵез Ше кіі 
8ІІСІ8 еі айѵегвит еов оиі Іийя • іЬ<ІГ ™*’ Йе саіюІ«Ьи8 ессіевіа- 

ччет ргоргіе Аіехапйи Н^е™1“ 8еЧ"итш' еіТогет’ Ш’01' шт*. 

>1 еіш“°™ ричскіі,, 177-10-5 
) ріімскш пресвптеръ. 
Ч ГНОСТИКЪ. 

<01ІѴК’) ПРИ ,еИЪ РаЗГ“ѢеТСЛ Г’етІе БаЛі-НІРЯа Р: восьми аовахъ 

;! Ир,К™ Шсх“- 

“'лі.тераіура.ександріі,і пР0СІІ™™ь Воеммюь вародои 
тіс й «ойаеѵо; тОловКі. 

12 = '«хоАоуіаг 
” Рваісаѵіі. ішсгірвіі. 

Аорк ч* ^Десвр’ив'шь, I 170, извѣстна .шоло.етъ, авторъ сочиненія: 
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Іея, йе Чио віірга йіхітиз, еі Саззіапі сшизйат уроѵоѵрааіа- пиой 
орич-иіит іпѵешге поп роіиі. Хес пои еі Йе Іий: еів АгвПЪиІит М 
чиетйнт еі Ііетеігітп -) еі Явроіешшп ■) всгіріогез айѵегепз 
аепіез іеіегі, іри іп вітііііщііпвіп Іоверііі4) іоужоутіяц \Іоѵ8і гі 
еі Іийаісае ценив авзеѵегапі. Ехзіаі Ліехапгігі і'ііеговоіутііапогиш 
еріморі рт сит Аагсівво е) ровіеа гехіі ессіевіаш, еіивіоіа вирег 
опііпаііопе •) Лчсіеріайів сопірзвпгів ай Лпііосііепвез, соіщпітіап- 

13 еі8’. ™ Чча ропіі іп Вне: Наес ѵоЬів, йотіпі ас Ігаігев, всг.ріа 
і апвшіві рег Сіетепіет Ьеатт ргевЬуІегит, ѵігит іііивігет еі 
рюііаіит, (ріет ѵов чиогріе всііів еі пипс ріепіив гесо^повсеіів, пиі 
сит пис ѵешввеі іихіа ргоѵійепііат еі ѵізііаііопет І)еі, сопйгта- 

ѵ"; е1 аа^* Ршош' ес йевіат, Сопвіаі Огщіпет Ьиіш Іиівве Йівсі- 
рШшр гічгші аиіет 8еѵегі еі Лійопіпі Вііі еіив ІетрогіЬив в). 

Сар. 55. Роіусгаіев Ерііевгогшп ерівсорив сит сеіегів ерівсо- 
р в Авіае, чш гахіа чиатйат ѵеіегет сопвиеіийіпет сит Іийаеіе 
йесіт: чиаі-іа Іипа Равена сеІеЬгаЬапі, всгірвіі айѵегвив Ѵіеіогет 
ерівсорит Котапит вупойісат ерІЫоІат 8), чиа йосеі ве Аро- 
вюіі ІоЬапшч еі ѵеіегит аисіогііаіет вериі, Йе чиа Ьаес раиса 
ехсегіічітив: N03 ірііиг іпѵіоІаЬіІет сеІеЬгатив Йіет, перие аййеп- 

. а1іЧ'™ “еаие Йстепіев. Еіепіт іп Азіа еіетепіа тахіта йог- 
ітепші чиае гевигрепі йіе Еотіпі чпапйо ѵепіигив евійесае- 
Іів т таіевіаіе виа еі аізсііаіигиз отпев запсіоз, РЬіІіррит Іочиог 
йе йпойват аровіоііз Чт йогтіѵіі Ніегароіі ») еі йиав Вііав еіиз 
Чиае ѵігётез вепиегипі еі аііат еіиз Вііат, ч°ае Зрігііи 8апсЮ 
ріепа іи ЕрЬезо ) оссиЪші. 8е(1 еі Іоііаппез, пиі зирег ресіиз Оо- 
ітпі гесиЬиіІ, еі ропіііех 13) еіиз, аигеат Іаттліат іп Ігопіе рог- 
іапз ), тагіуг еі Йосіог іп Ерііево йогтіѵіі, еі Роіусагрив “) ері- 
зеориз еі тагіуг 8тугпае спііаі. ТЬгазеав 16) 41104110 ерізсориз еі 

,„п. пм, Г1:іТу\СЛ Арвстовулъ Іудеянинъ, совргконникъ Птоломея VI Филови- 
тора (1Ь1—146 яв-‘ іръ голковаш. на Пятикнижіе. 

,) ближайшимъ образомъ неизвѣстенъ. 

«о Ітеійиой1 ммй ^%№Аштат*Л‘ И “*“■*»““ сочиненій 
*) Паѵіі. См. пр. къ Мннуцію, 33. 
|Ч йен.; по аналогіи съ Хеосіі, Хегхі и т. и. 

глплв'1 Александрь съ 212 г. былъ помощникомъ нрестарѣлаго Нарцисса по 
управленію Іерусалимской епархіей, и пострадалъ при Декіѣ. 

) = посвященіе, /еіротоѵіа. 
в) умеръ ок. 217. 

лв пт, ±Т0й^ ерІ5І0Іа 1ШІ “Роста вунойіса звалось посланіе, которое носы- 

вѣ™еГв4й1^уНГгоГно^іе^г соб^Ш^ “ '«мъ сво его и, „о- 

1*4 опочили; еіетепіа вс. геіі^іоніе СЬгіБІіапае. 
‘І*ригіи, вь которомъ пострадалъ (— аогшіѵіі) Ап. Филиппъ. 

<й) = еріесорнз. 
вп™™'л1ІаттІ”а’ атгіроѵсг, хімріс, узкая золотая пластинка, яосивпіаяся ма челѣ 
епископами древнем церкви. 

их свя,исниомученикъ, епископъ Смирнскій, пострадалъ въ 1і52 г. 
) р. март при л. 5 февр. Хаіаіів Ьеаіі Тнга?сае ерізсорі Ешпеніае—г. во Фригіи. 
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тагіуг йо Ентепіа іи еайет 8тупш гсцшеодг. <ѵ>пій песете езі 
8а$агіз г) еріясорі еі тагіѵгіч гесогсіагі г|ііі ін Еаойісеа зорпгаіиг 2), 
сі Раругіі Ьі‘ягі еі МеІіІоіЩ3) іи 8аисІо 8]>ігіІіі ештсЫ. гцй чет- 
рег Ботіио зегѵіепз рпзііиз саг іи 8агйі? еі ехзрегіаі ін айѵеіті 
еіиз гсзттеегіоиет? Ні пішісз оЪзегѵаѵепшІ Раясііа (Нет йесіта 
(ріагіа Ішш. аЬ еѵаш»е1іса Ігайіііопе іп ішііат рагіет (Ірсііштіез 
еі ессіевіачіісит зециѳпіез еяпопет. Ецо г|ію<|ііе. тіпііпіь отшит 
ѵезігиш. Ро1\сгаіез зесишіит йосігіпат ргорііщиппіт теогиш 
Пио8 еі зесиіия «нш (зерісш зісріійет іиепші ргорііщиі тоі ері- 
зсорі, сі суп огіаѵич), зетрег РазсЬа сеІеЪгаѵі циппйо рорпііь Іцсіае- 
огшп аяѵша і'асіеЫі. Гіа<}ие. ігаігез, лехауіта сріикріе ашюз 
аеіаііз шеае паіиз іи І)опііио еі а тиіііз их Іоіо огЬе і’гаІгіЪиз 
егигіііиз, регаугаіа ошиі зсгіріига, поп іоппійаЬо еоз гріі поЬіз 
тіпапіиг. І)іхептІ спіт таіоѵез тоі: ОЪоейіге Бео та§’із оригіеі 
Пиаш ІіотіліЬив. Наес ргоріегеа розиі, иі іидепіпт еі апсіогііаіет 
ѵігі ех ]іагѵо оризеиіо гіетопзіѵагет. Погпіі ІетрогіЪия 8еѵегі 
рііпсіріз4), еайет аеіаіе, циа Хагсіззіь Ніегозоіутае. 

Сар. 63. ТеПиПіашіз ргезЬуІег. пипс Летит ргіти* розі 
Лісіогет еі Ароііоііішп5) ЬаШюгит роніг.иг, ргоѵіпсіае Лігісае 
сіѵііаііз СагІЬа&ішепзіз, раіге сепіигіопе ргосопзиіагі. Ніс асгіз 
еі ѵеііетепііз іп§еіііі зиЬ Веѵего ргіпсіре еі Апіоіііио Сагасаііа 
Йогиіі, ти11аг|ііе ясгірзіі ѵоіитіпа, ^^1ае грііа поіа зшіі рІпгіЪиз, 
ргаеіегтіііітиз. Тійі е$о ^иетйат Раиіит Соікогйіаев), срюЛ 
оррійит Ііаііае езі, ведет ^щі зе Ъеаіі Сургіапі іаш утапйіз аеіа- 
Ііз поіагіит, сит ірзе айшойит еззеі айоіезсепз, Еотае ѵійіяяе 
йісегеі геіівітѳфіе віЬі зоіііиіп пилщиат Сургіапит аЬжріс Тегіиі- 
Ііапі Іесііопс шшт йіет ргаеіегтізіззе ас еіЬі сгеЪго сіісеге: Ба 
та«і$1гит, ТегіиШаииш ѵійеіісеі зі^пібсапз. Ніс сит ивгріе ай 
тейіат аеШет ргевЬуіег ессіевіае регтаизіязеі, іиѵійіа розіеа еі 
соиіитеііів сіегісогит Поташе ессіевіае ай Мопіані7) йо^та йеіар- 
Бііз, іи тиШв ІіЬгіз иоѵае ргорЬеІіае тетіпіі, зресіаіііег аніет 
айѵегзит ессіевіаш іехиіі ѵоіитіпа: йе рийісіііа, йе регзесигіопе. 
йе іеіииіік. йе тоію«атіа. йе ехіаві ІіЬгоз зех еі зерііішіт циет 
айѵсі’йит Ароііопіит сотрозиіі. Гегіигеріе ѵіхіззе пздие ай йесге- 
рііат аеіаіет еі шиііа диае пои ехвіаді оривсиіа сопйійіззе. 

Сар. 64. Огі^іпея. (ріі еі Лйатапііиз, йесішо Веѵегі Регііпа- 
СІ58) апно айѵегаіт Сіігізііапов регзесиііопе соттоіа, а Ьеонійе 

) За^аг, одинъ изъ учениковъ Ап. Павла, священномучеаикъ, епископъ 
Лаоднкіи -во Фригіи. 

2) = йогтіі, гедиіезеіі. 
А Меіііо. еп. Сардінскій, апологетъ, современникъ Марка Авреліи. 

я) римскій сенаторъ, пріг Коммодѣ, написавшій апологію Хрпстіапства и 
тогда же нострадавшій. 

Р городъ въ ОаШа Тгапзрабапа. 
) ересіархъ ІІ-го в. 
е) Септимій Северъ- 

раіге, Сіігіяіі таііупо сотонаіо. сит зех ігаітіЬиз еі таіге ѵійиа 
ранрег геііікріііиг, ашюз штя сігсііег йесет еі зеріет 2). Пет 
епіт іатіііагет оЬ соиіеячіоиет Сіігізіі 6зсіі52і оссираѵегаі. Ніс 
Аіехапйгіае йіярегза ессіезіа йесіто осіаѵо аеіаіія зиае аішо -/-/тгг 
ут^згш; ориз я^геззиз, ]м)5Іеа а Нешеігіо, еіиз игЫз ерізсоро, іи 
Іосит Сіетепііз ргерЪуІегі соіібгшаіия 3), рег тиНоз ашюз Йогиіі 
еі сит іаш тсйіае еззеі аеіаііз еі ргоріег ессіезіа? Асііаіае 4) диае 
рІигіЬиз ІшегезіЪиз ѵехаЬанПіг, зиЪ Іезіітоліо ессіезіаяіісае ерізіо- 
Іае5) Аіііепаз рег Раіаечііпат рогуегеі. а Тііеосіізіо еі Аіехашіго 
Саезагеае еі 11 іегозоіѵтопни ерізсорі* ргезЬуіег оггіінаіиз. Бетеігіі 
оЙ’сікШ апіиипп, с[иі Іаіііа іп еит йеітссііаіиз езі іпзаліа. иі рег 
Юіит ітішіит зирег иошіпс еіиз зсгіііегеі. Сопзіаі еит. адіециат 
Саезагеат ті^гаі’еГ, йііззе Котае зиЬ /ерЬугіпо6) ерізсоро еі 
зіаііт Аіехапйі-іат геѵегзит Пегасіан ргезЬуІегшп Пе.-ит, «рй зиЬ 
ііаЪіІи рііііозорііі регзеѵсгаЬаІ, айіиіогет зіЪі 1'есіззе ѵ.ъщуу^гш^ 

гріі (|иійет еі розі Петеігішд Аіехадйгіпат Іеииіі ессІезіат. 
Оиапіае аиіет уіогіае Іиегіі, Іііпс аррагеі, сцюй РігтіШаішк Сае- 
багеае ерізсориз сит отпі Саррайосіа еит іпѵііаѵіі еі йіи іеииіі 
еі розіеа зиЬ оссазіоие запсіогит Іосогит 7) Раіаезііиат ѵепіепз 
йіи Саевагеае іи запсііз зегіріигіз аЪ со егийііш езі, зей еі Ший Б) 
Піюй ай Маттаеат 9) таігет Аіехапйгі ітрегаіогіз, геіі^іо- 
зат іетіпат го^аіиз ѵеиіі АпІіосЬіат еі зитто іюпоге ЬаЪіІиз 
езі, ^іюЙ^ие ай РШіррит ітрегаіогет ,0) диі ргітиз йе ге^іЪііз 
ІІотапіБ СЬгізііадиз Іиіі еі ай таігет еіиз Ііііетаз ?есіі ^иае 
изпие Ьойіе ехзіат. Еі ^иой Іапіит іи зегіріигіз йіѵііііз ІіаЪиегіІ 
зііійіі, иі еііат НеЬгаеат Ііп^иат сопіга аеіаііз §епІізс|ие зиае п) 
паіигат ейізсегеі, еі ехсерііз зеріиа^іпіа іпіегргеііішз аііаз ([ио- 
дие ейіііоиеч іи ітит сои^ге^агеі ѵоіиіпеп, Агріііае 12) зсііісеі Роп- 
Іісі ргозеіуіі еі Тііеойоііошз НеЬіопеі 13) еі 8уттас1іі 14) еіизйет 
йо^таііз ^иі іи еѵап^еіітп ди о дне ш~Л М-хтЙаТоѵ зегірзіі соттеп- 
Іагіоз, йе ерю еі зітт Йорта сопйгтаго сопаіиг. Ргаеіегеа (рппіат 

Оригенъ родился въ 18Гі г. 
императорская казна, въ которую поступали имущества осужденныхь 

преету п никовъ. 
4) = поставленный. 
*) = Огаесіае. 
5) т. е. посланіе отъ церкви свидѣтельствовало объ его личности. 
6) папа Зефііринъ, 202—218. 
7) т. е. при посѣщеніи Св. міеть. 
8) апаколуѳь, но сравненію съ предшествующимъ: Ъіпс арраіѣі. 
5) Іиііа Мапшіііеа, мать Севера Александра, + 236. 

,0) т. н. І’ЬіІірріж Ага1)8, 244 —249. Его Христіанство еще не доказано. 
11) т. е. Огаесогиш. 
12) см. письмо ІіѴИ, 11. Аквнда зовется Ропіісиз, потому что былъ родомъ 

изъ Синопа, города Понта. 
,я) Сеодотіонъ, тоже изъ Понта, ок. 175 г., перевелъ Свящ. Писаніе па 

Греческій языкъ. Евіоннты, еретики 1-го вѣка. 
' 14) Самарнтяпішъ, нач. Ш в., также Евіонитъ, перевелъ на Греческій 

Ветхій Завѣтъ. 

Ь 



еі ШітП еі берііщат едіііопет, циа® еііаш щ* йе еіив ЙіЫіо- 
ЛмЬа»штш, ітго ІаЬоге герегіі еі сит сеигів ейіііопіІШЕ сот- 
раіаліт, ), Еі чиотат іпйісега орегит еіиз іи ѵоІитіпіЪік ерійо- 
Іаіит, ірт ай Раяіат вспрятиз іп чиайат ерітоіа сопіга Л аі- 
і-ошв прега сопіегеш роиі2), пипс агоіМо, ШцЙ йе іттогіаіі 
м“ твето поп (ашв, Чпой йіаіесіісат „ПоЧпе еі *е<ш“ 
ап Ьтеі.сат, пав,сага, ртатгааіісат еі гііеіпгісат оптіигаГё 
ЛіІогорЬогит весіав ІО ЙІЙІсіі, иі ОпШмм диоцвд весіагіига 
Ііііегапш весіаіогев ЬаЬегеі еі іпіегргеіагеіиг еів даоіійіе ”оТ 
сипшвчие ай еиш гаіп Йегепі Пш* Ше ргоріегеа гесіріеЬаі й 
я,Ь оссаяопе весиіагів Ііііепйш'ае іп ЙЙ« СЬгівіі еов іпвіііиегеГ 
І)е сіийеіііаіе апіега регвссотюшв днае айѵегвига СЬгівііапоЕ ,пЪ 

Гі‘Щт 60 Ч1и'а-П ге1ірІ0І,ет РЬІІІррі йеваеѵігеі, Пш т 
еі тіеііесіі, веригйшш еві йісеп:, сит еііаш ЕаЫаішв Ептапае 
ессіевте ерисориа Іп ,рва оссиЪаміі, еі Аіехапйег5) ВаЬуІавоие 
Ніеіовоіутогит еі АпіюсЬавд* ессіевіае ропіійсев іп сагсеге рго 
сопРеввіепе йоггаіегіпі. Еі впрег Огі8іпів віаіп. ві дпів всіге ѵеНі 
Чтй асіит віі, рптпт ЧиіЙеіп йе ерівіоіів еіив, диае рові регве^ 
сиііопет ай Йіѵегвев гаіввае вппі, йетйе еі йе ёехіо ЕпвеЬіі Сае- 
вагіепвів ессіевіавіісае Ьівіогіае ІіЬго еі рго ведет Огіеіпе іп вех 
тоіипшпінів^ ровв,і Ііцшдо совповсеге. Ѵіхіі пвсріе ай Оаііит еі 

оішіапит ). ій еві пксріе ай 69 аеіаіів визе аппит еі тогіиив 
еяі 1>и, ш дна игЪе еі зериііиз езі. 

,.,л ^ар' Міпиств Ерііх, Еотае іпвірпів саивійісив, вспрвіі 

| е1ЬпІСІ с,ікРи1ап,і,ШІ> Чиі Осіаѵіив іпвсгіЫ- 
" с 1 т і;иЬ ,ютте еіи8 Гег1иг Йе &іо ѵеі сопіга шаіЬе- 

шаі.сов, чш сига зіі еі ірве Йівегіі Ьотіпів поп шіііі ѵійеіпг сит 

НіГ'Іп И 1ЛГІ ' ГІ1° сопѵепіге- МетіпЧ Ішіпв Міписіі еі Ьасіап- Т1І18 ІП І10І18 8ШВ. 

«ингЛо4*' ;7- Сургіапив Аіег ргітит -Югіове гЬеіогісат Йосиіі, 
тпв рві г!гіе’1-е Рге8ЬУ1его Саесіііо, а 4110 еі соепошепішп вогіі- 

СЬ™ІІапи8 Гас*"8 отпет виЬвіапІіат зпат раирегіЬив его- 

епівсотвРГЯгіЪ011- тии-1т 1егаРпгІ8 е1ес‘"8 іп рийЬуіегшп еііаш 
еві ^ХегаС ѵіёІШеМІ8 СТаІІІ!“1'В е8‘- Ниіив іп=епіі ™Р< іПпшп 
- п V I ьехеіе, сиш воіе сіагіога віпі еіив орега. Развив еві 
ІЖГ е* Ста11іеІЮ,8) ргіпсіріЬив регвесиііопе осіаѵа еойеш 
ше ^по Кошае Согпеііпз 0), вей поп еойеш аппо. 

') - СОПІ11ІІІ. 
249 ДТЫ КЬеІВ- МпЯ *■ Рьі1с1- Г- VI. 184». р. 485. 

*) 236-250.' 
р см- прим. КЪ § 48. 
_) І 254. 
') - ргерііуіег. 

25». 

р- иарт“|)могі •«*«- 
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Сар. 89. АпюЬіиз виЪ Піосіеііапо ргіпсіре 8ісеае арші Аігі- 
саш Яогепііззіте гііеіогісат Йосиіі всгірвіігріе айѵегзшп еепіез 
Чиае ѵиі^о ехвіапі ѵоіитіпа. 

С ар. 90. Лгтіаітз, пиі еі Ьасіатіиз, АгиоЬіі Йізсіриіив, виЬ 
ІИосІеІіапо ргіпсіре ассііиз сит Иаѵіо ^гатшаіісо 1), сиіив сіе ше- 
йісіпаШпіз ѵегзи сотровііі ехвіапі ІіЬгі, Хісотесііае гііеіогісат йо- 
сиіі ас репигіа йівсіриіогит оЬ Огаесат ѵігіеіісеі сіѵііаіет, ай 
^сгіЬепйит ве сопіиііі. НаЪепшв еіив вутровіит, ^иой айоіевсеп- 
Іиіив вспрвіі, оооітгорѵ/оѵ йе АСгіса ай Кісотейіат, Ьехатеігіз зсгі- 
ртш ѵегвіЪиз, еі аііит ПЬгит сріі іпвсгіЬіІиг Огаттаііеив еі риі- 
сііеггітііт йе іга І)еі еі іпвіііиііопит йіѵіпагши айѵегзит «епіев 
ІіЪгов веріет еі бзитс^ѵ еіивйет орегів іп ІіЬго шю асерііаіо 2) еі 
ай ЛвсІеріасЗет ІіЪгов йіюв; йе регвесиііопе ІіЪгит штт, ай Рго- 
Ъшп ерівіоіапт ІіЪгов сціаііиог, ай 8еѵегит 3) ерівіоіагит ІіЪгов 
ііиоз, ай еитйет йе орійеіо І)еі ѵеі Іогтаііопе Ьотіпів ІіЪгит 
иііит. Ніс ехігета вепесіиіе та^івіег Саевагів Сгіврі, Шіі Сопвіап- 
Ііпі іп Оаіііа Іиіі, диі ровіеа а раіге іпІегГесІив еві. 

Сар. 97. АіЪапавіпв Аіехапйгіпае ш’Ъів ерізсорив, пшііаз Агі- 
апогшп регреввив іпвійіав, ай Сопвіапіет Оаіііапіт ргіпсірет йі^іі, 
ипйе геѵегвпв сшп Ііііегів еі гигант рові тогіет еіив 4) 
изчие ай Іоѵіапі ітрегіит 5) Іаіиіі, а ^^1о гесеріа ессіезіа виЬ Ѵа- 
Іепіе тогііиг6). Еегипіиг еіив айѵргвит &еп1ез йио ІіЪгі еі сопіга 
Ѵаіепіет еі ІІгвасіит ішив7), еі Йе ѵіг^іпііаіе, еі йе регвесиііопі- 
Ъив х\гіапогит ріигіті, еі йе рваітогит Ііініів, еі Ъівіогіа Апіопіі 
топасЪі8) ѵііат соіиіпепв, еі ёортаохіші9) ерівіоіае еі тиііа аііа 
с^иае епитегаге Іоп^нт еві. 

Сар. 110. Нііагіив игЪіз Ріеіаѵогит КІ) іѴдиііаіііае ерізсорив, 
іасііопе 8а1игпті Агеіаіепвів 71) ерівсорі йе вупойо Віііегепві 12) 
іп Ріігу^іат геіераіив, йиойесіт айѵегвпз Агіапов сопіесіі ІіЪгов. 
Еі аііит ІіЪгит йе вупойів диет ай Оаіііапіт ерівсоров всгірвіі, 
еі іп рваітов соттеиіагіов, ргітит ѵійеіісеі еі весітсіит, еі а 
диіпдиа^езіто ргіто ивдие ай 8еха|»евітит весипйпт, еі а сепіе- 
віто йесішо осіаѵо ивс[ие ай ехігетит, іп дио ореге ітііаіив Огі- 
^іпет. поппиііа йе вио аййійіі. Еві еіив еі ай Сопвіапііит ИЪеІІив 

’) ТепЯсІ ОсбсЪісЫе Й. гот. ІЛСегаІпг § 393, 1. 
— беиъ головы, т. е. беаъ начала, которое утратилось. 

) личности неизвѣстныя. 
*) 350. 
Ч 363. 
У въ 373 г. 
7) Балеитъ л УрсакШ. о которых!, неоднократно уцомннается въ творе¬ 

ніяхъ Св. Аѳанасія, еретики-Аріане, впослѣдствіи покаявшіеся. 
в) См. Іероп. нисьа. ХХН. 3(». 
й) = на праздничные дни. 
“') н. Пуатье. 
И) Агеіав, Агеіаіе, н. Арль. Сатурнннъ былъ Аріанинъ. 
,1) соборъ Галльскихъ епископовъ въ 363 г. въ гор. БіПегае, н. Бнзье. 



П- >'"Соіі5(*пИит 
Сгяасіпш, Іііяіогіаі АппИпе,^^ е™"\ .} ■і1е,%,п е* 

<* а.І ртмГестт 8а11п«іпю"/ѵР соиГ^ іГ'' 
ноги іи е» шѵшгіопна ан,к « ® Нкксогпт. ег ІіЬег Ьут- 
іагн. іи ІоЬ’тіи і] г™ п С0ш.т®ітіпі 111 МнпЬіеит е.( Іг.и- 

е1е8ш* ІіЬеІІпч отщ "ѵіГѵрпг ""‘і”1* ШІ рс,к®т *гат«'1І* # Мнй 

ЖЖ 
йепііопе^соіирояніі^сі'ай ^ацШиатепИ°^8?^Ьі^ ^'аГв!1и5 гаи^а 8УГ0 

Де ВугіавГ 1щё?а ѵегіёгпі' Г‘“ СтП,еси”1 ѵо1пш*п Чпой ццМат НЬ*ж ^,““а-;гд- 
аГій^ва: «аяв: 

,епи8-Т'ер'соиГ^Г’, ?Т • 8акіт"™т “Ь Хааіап- 

Мтйвйата:'? 
-х«, ІаиДеа МасЬаЬа,еопші, ,а„Дея Сургіані,1 

'і ВЪ зш г. 
’) 801. 

иротивъ Аріанъ, о вотоIрмъ,IздѣгаП^^^^^Щв2в^®^|',' К™™; соборъ 
венъ осп. в, сочиненіяхъ Св. Лоанасія ’ ° ‘ И ** *• Подробностію 

") ГГ? ■•**“”““»** Св- ^«вроси Медіоланскаго. 
6) въ 384 г. 
2 ЕіІ05$а, городъ въ Сиріи. 
) послѣ 379 г. 

ёМЛ?Г Г0"- й“Я'Ка " М,І8І“> «нравнльно учившія о Христѣ 
]й Зазіта, мѣстечко въ Каппадокіи. 

«*) = строка.1,ЛИ Юіосае5агба> вь Сарра,іосіа Ма8па. 
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Іапсірв Михііпі рііііояорііі, рок* схіііит геѵегм 1%), диет Еіізо по- 
тіле Негонік дпійат зирегяегцжепт* 2), диіа ея* е* лііия ІіЬег 
ѵііирега*іоііст еіижіет Махіті сопііпепя, дшізі поп Іісиегі* еит- 
Леш е* Іашіаге е* тійпрегаге ргп іетроге. Ег ІіЬег Ьехаіие*го ѵегзи 
ѵігігішіаіія еі тірііагшп сопіга 5?е ііізяегсііііііш: айѵсгяиш Еішо- 
тшт ІіЬег штя, сіе 8рігі*п Чапсіо ІіЬег ипи*. сотга Іиііаітт 
ітрегаіогеіп ІіЬег іат*. 8еси*из ея* аи*еш Роіешопет3) (Іісежіі 
сЪагагіеге. ѵіѵодио зе еріясорит іи Іосо ян о оічііпапз, піті ѵііат 
тоііасііі гхегсиі*, (1есеззі*дие аі»*е Ьое Гегіпе (гіеппіиш «иЬ Тііео- 
4озіо ргіпсірс 

Сар. 1П4. АтЬгояіпя Меіііоіаиепяіз срізсория додцр іи ргае- 
яепіеін гііет зсгіЬі*, ііе дно. дпіа вирегез*. тент ішіиішп япЫга- 
Ііат, не іп аИепПгат рагіеш аи* айпіаііо іи те гсргеЬетІаіліг 
аиі ѵегііая. 

Сар. 140. Сеіазіиз5) Саекагеае Раіаезііпае рок* Еигоішп ері- 
зсорнз, ассигаіі 1іта*ідие вегтопіз, (ег*иг диаесіащ ксгіЬеге, §е(3 
сеіаге. 

Сар. 144. 8ор1ігошиз ѵіг аррѵіте егш1і*из. Іансіез ВеіЫеет 
аііішс рііег, е* ітрег сіе заііѵегзіопе 8а г арія іизі^пет ІіЬгит еот- 
розлі*, сіе ѵіг"іпі*а*е диод не ;к1 Еиз*осЫшп еі ѵі*ат Ыііагіопіз 
топасЬі. оризепіа теа, іп Огаесііт е1е§ан*і зегтопе 1гапз*и1і*, 
Рзаііеіішп диодш‘ еі РгорЬеіаз, диоз поз (1е НеЬгаео іп Еаііпит 
ѵег*ітиз. 

Сар. 145. Ніегопѵтиз, ра*ге ЕизеЫо паіпз, оррісіо 8*гі(1опіз, 
дносі а (го*Ыз ѵегзит, І)а1іпа*іае диошіаш Рашюпіаедие сопЬніпт 
Іий, издие іп ргаеяепіет аштт, ісі ез* ТЬеосІозіі ргіпсіріз сіесі- 
пшш днагіиш. Ьаес зсгірзі*: ѵі*апі Раиіі топасЬі. ерізіоіагит агі 
(Илегзоз ІіЬгит ішит, асі ПеІіоЛогшп ех1юг*а*огіат, аІ*егеа*іопет 
Ьисііегіапі ®) е* Ог*Ьойохі, сѣгопіеоп оіпиітоЛае Ьізіогіае, іп ІІіе- 
гетіат е* іи Ь^ееЫеІ Ьотіііаз Огі^епіз тщіпіі ос*о, диаз Ле 
(ігаесо іп Еаііпит ѵег*і, сіе 8егарЬш. сіе Озаппа, е* сіе ігпр’і е* 
Іихигіозо Ыііз. сіе ігіЬпя диаез*іоіііЬиз Іелі» ѵеіегіз, Ьотіііаз іп 
Сапііса СаіШсогит (Зная, асіѵегзия Неіѵісііит 7) сіе ѵіг§іпі*а*е АІагіае 
регре*иа, асі ЕизЮсЬіит сіе ѵіг^іпі*а*е зегѵапсіа, ас! Ліагсеііат 

филоспфь-ішшікъ, вь 372 г. былъ изгнані. Аріанами, а въ 378 возвра¬ 
тился: пыл і» епископомъ къ Константинополѣ. 

“1 слѣдов., но словамъ Іеронима, нѣкоторые считали енкоміонъ Григорія 
принадлгзкащимъ не ему, а какому-то (Александрійскому философу) Геоонт но 
считали лоишо. * 

софистъ, современникъ Траяна и Адріана. Позднѣйшіе высоко цѣнили 
его краспорѣчіе, сопоставляя его даже съ Днмосоеномь. 

4) ок. 390. 
^ Участвовалъ ва 2 вселенскомъ соборѣ; епископъ Кесарійскій съ 380 г. 
") Ідісііуг, епископ ь К арил шанс к іи, въ Сардиніи (1 371), щюнзвелъ рас¬ 

колъ нс:і:сланіемъ вступать въ общеніе съ возвратившимися въ лоно иравославія 
Аріанами. 

7) см. поел. XXII, 22. 



ерізіоіапш ІіЬгшті пиит, сошоіаіогіат Лр ^ т» 

пит ІіЬгиш шиш, *адГи\^Т)і^НЛ",сагпт »“»”*- 
т*Ыі, ІіЬгиш . іп,т Гг тит 1,1-п Л11 чивш 1,1 Ьа‘і,1ш“ 
Ш05 а сіёсіто п.т.е І Несітмт іѵГ ^ Ь*рШ "оѵею. ШрВ- 
сарііѵі топасЫ Чѵііат І ьГ * нч ‘т .1гаеШ,,я веріет, Маісііі. 
ГІесае И Л«Ш- К°™т Те'“«тп 
гит аиіет асі Раиіат’ еі ГпчГпгѴп ^еЬга1.Сат ерізіоіа- 
іпсегіия езі пишет Ясгіпчі ™^)^Iит,. 4К? ЧиоиЛіе ясгіЪипІиг. 

ІіЬгоз (ІиОз іи Корііотат^Пт, ш МІ?Ьаеат “рЬпаІіопщіі 
НаЬасис ІіЬгов Йиов "п Артеит ^ “Т" 
ореге ргорідеіаіі стае пипс ъяъ« ■ т ті1^аФ,е аііа ііе 

8..ПІ; айѵвгеив Іоѵіпіатіт Е) ІіЬгов °Лио5 "ТайРм Г'1'!"'" еХр1еЙІ 
еейсит еі еріІарЬіит. ’ ай Раттасіітт яроіо- 

Изъ дополненія Геннадія"). 

Й-«ГЛ 
тапѵгат “иЪ аЬоиш-иш ре«“т- «* іи Іашіет 
ІіЬгит ипит, еі Ьутішгит аЦ-гіт'і ’н- 1“ѵ1*аІ0ГІит 3,1 таііугіит 

8ит 8уттасЬитУ ійоіоіаігіат Йеіеп«іет !! 1^пПопе. айУш'- 
а&поясііиг Раіаііішз тііеа 1и) іишве 6™’ ех 41,01 ит Псионе 

»™.} ЙГ“ С^IѢ,,0,'’ СІОавшП » г'™* Александрійскаго ушищад оглшіев. 

,етЧ=к~^1г^""«-раые"іе ір~ тек™ 
«о-- 

Э т. о. не шкапа* щд, Р“■»““оніе сонинешя іерошша Дс тіп8 Шт,5МЬиб. 
1 — созданіе. 

в| == грііхопадеиіе. 
I — озаглавить. 
) = борьба. 

ненію: сйІЗДЙ ІЙЙтаКг”**1' ю 
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Сар. 38. Аидизііітз Аіег, Нірропепзіз оррісіі ерізсорш, ѵіг 
егшЗіІіопе Ліѵіпа г) еі Ьшпапа огЬі сіагиз, йЛе іпІе§ег еі ѵііа ри- 

гиз зсгірзіі циапіа пес іиѵеиігі роззшіі. <*)ш8 егуо діогіеіиг оіпіііа 
зе Шііь ІіаЪеге, аиі диіз Іішіо зішЗіо Іе^аі, ^иаI1^о Ше зсгірзіі? 

Шсіг еі тиііа Іодиепіі ассідіі диосЗ Йіхіі рег 8а1оіиопет Йрігітд 

Вапсіия: Ех тиііік^иіо пои еЛи^іез рессаіит 2). Е(Зіс1іІ Іашеи бѳ- 

пех, чиосі іиѵеіііз соерегаі, сіе Тгіиііаіе ІіЬгоз Лио Лейт. Іи грііѣиз. 

иі Бсгіріига аіі3), іііігосіисіик іи сиЬісиІит Ііеріз еі (Іесогаіиз 
ѵезіе шиШІагіа, заріепііа ІЗеі ехЫЪиіІ еесіезіаіп зіпе шаспіа аиі 
ги.уа аиі аіігріігі етзтоііі4). Г)е тсапіаііопе с|іюфіе Потіпі іііопеат 

еЛіЛіІ ріеіаіеш. Г)е гезштесііоііе шигіиогпт еііат зітііі сисиггіі 
зіисегіШе, Іісеі тішіз сарасіЪиз ЛиЬіІаІіопет сіе аЬогІіѵіз і’есегіі5). 

Еггог іатеп ііііик зегтопе тиііо, иі зирегіпз йіхі, сопігасіиз, 

Іисіа Ьояіііші еха^егаІПБ, песЛит Ьаегезіз ^иае8^І011е1п ЛеЛіі. 
Сар. 70. Ьео ш’Ъдб Коітае ерізеориз зсгірзіі аЛ Паѵіапит 

СопзІапііпороШшіае ессіезіае еріясорит с) аЛтегаит ЕшусЬеп рге- 

зЬуІетт, с^иі Іппс атЪйіопе срізсораіиз поѵа іи ессіевіаш іпоііе- 

Ьаіиг іпЛисеге, ерЫоІат іп ^иа аЛтопеі еит, иі зі сопйіегеіиг 

егі’огет еі роііісегеіиг ешепйаііоііеш. гесірегеі еиш; яі аиіет 
регзізіегеі іи іпсеріо сит зиа Ьаегезі йапшагеіиг. 8іти1 Лосеі іп 
ірза ерізіоіа еі Ліѵіпів сопйгтаі Іезіітопііз Бошіішш Іезит СЬгі- 

бішп, яісиі раіетае сііѵіпііаііз ѵегшп Шіиіп, ііа ѵегит Ііитапае 
паіигае езБе Ьогпіпет сгеЛепсіит, і(І еві, ех сагпе ѵігдіпіз сагпет 

ігахіБяе еі поп (Зе саеіо согрив біЬі ехЫЬиіззе, зісиі Еиіусііея аззе- 

геЬаі. Могііиг Ьеопе еі Маіогіапо ітрегаІогіЪиз *). 

’) = ботословскій. 
2) Лрптч. 10. 19. 
а) Есѳ. 2. 16. 
4) Ефес. 5. 27. 
*') см. де Сіѵ. Оеі. XXII. 13. 
") сь 447. Участіе его въ борьбѣ съ Евтихіемъ общеизвѣстно. 
7) въ 461 г. 



IX. 

Б л. Августинъ. 

Однимъ изъ величайшихъ и влштельнійіппхъ писателей хри¬ 
стіанскаго Запада былъ Аврелій Ащ-устпнъ. Ош. родплся въ Афт - 
панскомъ городѣ Тагастѣ (Тарана) 13 ноября 354, отъ отца 
занимавшаго почетное мѣсто въ городѣ л остававшагося почти до 
самой смерти лзычішкоыъ, н матерп Ыонпкн. ревностной хрпстіанкп, 
нѣжно любившей своего сына п благотворно на него дѣйствовав¬ 
шей. Получпвъ первоначальное образованіе въ родномъ г ородѣ п 
обнаруживъ необычаішыя сггособноетн, Августинъ былъ прсдпазна-' 
чепъ отцомъ къ карьерѣ рлтора п ггослапъ для довершенія обра¬ 
зованія сперва въ гор. Діадаврѵ. а затѣмъ вт Кароагенъ. Но рито¬ 
рика не особенно плѣняла молодой умъ. искавшій разрѣшенія 
оолѣе высокихъ задачъ идеальной спекуляція, стремившійся къ 
достиженію истины п высшей мудрости. Для удонлетиоренія этому 
стремленію Августинъ обратился къ источник;, полипной мудрости, 
Сг. Писанію. но не былъ еще достаточно подготовленъ къ тому’ 
чтоіліг понимать его надлежащимъ образомъ. Тогда онъ обратился 
къ у чпте.тяыъ, обѣщавшимъ разрѣшить всѣ вопросы религіи л фи¬ 
лософіи: это были ДІаппхеп. Но не долго оставался Августинъ 
послѣдователемъ этой таинственно-нелѣпой секты, гг свѣтлый ѵыъ 
его не моп, номлрпться съ ученіемъ послѣдователей Маяеса. Между 
іѣ:п,. окончпш, свое образованіе, онъ сдѣлался учгітелемъ рпто- 
рш.іг сперва въ Кароагенѣ. а затѣмъ вскорѣ переѣхалъ ш. Римъ. 
Ню дарованія не могли н» обратить на себя общее вниманіе, в 
когда Гпммахъ. городской префектъ (ргаеі'есінз ГгЫ), искалъ пре¬ 
подавателя рнторпкп для Миланской школы, выборъ его палъ на 
Августина. Переѣздъ въ Миланъ, гдѣ епископская каоедра была 
занята (.в. Амвросіемъ, имѣлъ огромное «начете во внутренней 
л.шип Ѵигустшіа. Сблизившись со Гватптелемг., изъ ученія его п 

Ьды йь ниш. Лвгучтшгъ выноса, ту подготовку, которая ггеобхо 
днма для плодотпорнши чтенія п изученія Св. Писанія, и съ жа 

ромъ нрпшглси за этоть лсточппкъ пстпны ІІослѣдствіемі, было 
го, что онъ вступилъ ш. Церковь, въ качествѣ оглаіиеинаіо. 
Іогда пагтуппла д га него нора нравственнаго очищенія отъ огпг- 
бокъ П увлеченій, которыми была богата его молодость, особенно 
і-о Время жпзнп въ Кароагенѣ, Удалившись, вмѣстѣ съ матерью 
в нѣкоторыми друзьями ш. одно помѣстье, Оаяясіасшп. въ окрестно¬ 
стяхъ Милана, Августинъ провелъ ггѣлый іодъ, приготовляясь до- 
етшшыч,- образомъ принятъ Он. Крещеніе, коего п сподобп.ия въ 
•’8< гадѵ 6.та,Ѵ'ІГ1 крещенъ Св. Амвросіемъ. Сдѣаавіппсі. хрлглтапи- 
"ОМ'Ь, онъ рѣшился посвятитъ себгг всецѣло Богу, и съ этою цѣлію 
поѣхалъ на родину, желая тамъ вполнѣ ѵедішіпъек. Оь ннмт. по¬ 
ѣхала и Моника, но на путп тяжко заболѣла п умерла въ Остіѣ 
недалеко отъ 1’пма. Августинъ остановился въ этомъ городѣ на 
годъ Н только осенью 388 г. вогшратилса на родппу, гдѣ провелъ 
около трехъ лѣтъ въ отшельнической жизни. Бъ ІІ9] і от, п0_ 
ѣхалъ въ городъ Гиппонъ ГНірро геріив), гдѣ уже раньше былъ 
Извѣстенъ споимъ благочестіемъ п ученостью, н, подобно Амвросію, 
несмотря па отказъ, былъ рукоположенъ во Пресвитера, а четыре 
іода спустя нъ викарнаго Енпгкона. помощника старцу Валерію- 
за вскорѣ послѣдовавшей его смертью. Августинъ сдѣлался само¬ 
стоятельнымъ епископомъ Гиппона. 

Съ самогс- начала своего епископства Ѵвгустппт, проявилъ 
необычайную дѣятельность, но многомъ напоминающую дѣятель¬ 
ность ЙЮ учителя, Св. Ѵмнросія. Ош. сдѣлался помощникомъ п 
покровителемъ бѣдныхъ г. униженныхъ, нравственнымъ н тѵхон- 
иымт, руководите, г сит. своей паствы, которой подавалъ образенъ 
своею жійшью и которую настявлялт, своими пршіовѣщми. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ онъ ревностно п успѣшно боролся съ различными ере- 
тпкамн. праймущрсівошіп Манихеями, Донатпстамн. Ііе.іагіанаып 
п мною способствовал к окончательной побѣдѣ надъ ними Цнркнн. 
И будучи епископомъ. Авгуттшъ не покидплъ монашеской жп-ши: 
онъ основалъ въ І'шшопѣ монастырь, нт, котором н жплт, вт, 
чис.'іѣ Оратщ (I при нсѣх-г. разнообразныхъ ,-ашггш.ѵт, Іі.іажешіып 
находилъ іі]іема для составленія .'ііііерпіѵрпыхъ пром-.аіоді-ііігі. ко¬ 
торыхъ число весьма .ішітііте.іыіо. ( віитітг.м, скончался нт Погоду 
во время осады Гиппона Панда.іамп. 

Изі многочисленным. его (-очнпепін важны вт, исторіи,м-.штр- 
ратурномт, отношеніи тип его нзвіктнѣпшіе труда: Г,,ні'е.ч8Іонев и 
гіе сіѵіШе Пег, оба имѣвшіе ог]юмпос іиіяпіо на ігослѣдѵюшес 
прем я. Въ темъ п другомъ вполнѣ рисуется днчпості. автора: въ 
первомъ, со стороны сердца ц правс.твенио-ре.нн іозныхт, убѣжденіи, 
во второмъ, со стороны мышленія в анаиіа. 

1) «Мснопѣді.» ГСонІеквіопцз) вт, ,\Ш кшпаХъ (изъ которыхъ 
'1Ш послѣднія соединены съ преді.идущпмц тип. внѣшнимъ обря- 
чоы-щ рнеуотъ наш, картину внутренне* жіыші автора. п притомъ 
съ особенною подробностью періодъ ей, предшосл попавшій смерти 
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«атіфп {конецъ IX книги), когда иш, лека. 11. Бош п нстппу, и ;а- 
Г'ііМЬ (X ІЛІПіа) ГО СЮ СОСТОЯНІИ, нт» которог опт, пришелъ. удовле¬ 
твори въ своему исканію. Вт, трехъ послѣднихъ клпгахт, заклю¬ 
чаются ііл-імыііі.егмія им повидл повествовал іа книга Бытія «• тнп- 
рсіііп міра. По формѣ Ото сочиненіе представляетъ исновѣді. сочи¬ 
нителя передъ Ьпіомъ. исповѣдь пе только нт» содѣянномъ и ло- 
чыш.іешючь, но и въ іѣхъ движеніяхъ души, которыя привели 
1,'Ъ П’.івѢстЛііМѴ ПОСТА ПКѴ ПЛИ МЫСЛИ. Съ ПСПХОЛОГПЧІ’СI«ой ючкп 
Ярѣніа «Исповѣдь» Лигу глина представляет), весьма значительный 
л пте реп.. 

2) «О і радѣ Ьожіелгі.» ((1ѳ сіѵііаіе Веі) имѣете задачею шн.а- 
яать и\тл, коцміі велъ Промыслъ человѣчество въ ого развитіи. 
Первоначально. ото сочпнепіе имѣло апологетическій характеръ, 
мудучп вызвано тѣми нападками на Христіанство, которыя слыша¬ 
лись отъ язычниковъ послѣ завоеван іа Рима Аларнхомъ, и обна¬ 
ружив та і оса при этомъ конечнаго паденія римской имперіи. Языч- 
нпьи укоряли Хрнстіатп» вь отступничествѣ отъ боговъ. поддер¬ 
живавшихъ ея величіе, и отвѣтить ли эти укоры, разъяснивъ вмѣ¬ 
стѣ съ тѣмъ истинныя нрнчипы палепіа Рпма и всего языческаго, 
указавъ вмѣстѣ съ тѣмч, па начала и цѣль Христіанства гг ею раз¬ 
витіе—поставил і. сенѣ Август пит, задачей въ сочиненіи «о градѣ 
Божіемъ». Оно, обнимая XXXII книги, дѣлится главнымъ образомь 
на двѣ половины, изъ коихъ первая — X книгъ—постъ аполоіе- 
тш.о-пи гемическій характер!,, вторая же—характеръ положитель¬ 
но—спеку чатииный. Первая половина гы. свою очередь распадается 
на игѣ части, паъ коихт. въ первой (кп 1—X') опровергается мнѣ¬ 
ніе. будто многобожіе необходимо для земнаго счастія, а во второй 
(іш. \ I—X; полемизируете л съ тѣми, кои іголага ш. что оно полезно 
ради о) душен, загробной жизни. Въ частности: 1-ая книга заключаетъ 
какъ бы приступь. въ которомъ Августпнъ укалываетъ на небла¬ 
годарность язычнпковъ, укоряющихъ Христіанство въ томъ, будто 
оьг оно виновно въ паденіи Рпма. между тѣмъ, какъ .многіе языч¬ 
ники обязаны споимъ спасеніемъ Христіанству, п затѣмъ разсма¬ 
триваетъ вопрось. почему и благочестивые, наравнѣ съ безбож¬ 
никами, терпятъ несчастія въ этой жнзіш. Во II н III книгахъ ука¬ 
зывается на то. какія бѣдствія терпѣла римская имперія до Хри¬ 
стіанства и до запрещенія жертвоприношеній, п притомъ бѣдствія 
какъ духовныя (II кн.). такъ и матеріальныя (III к и.). Бъ IV тг А' 
кн. указывается на то, какимъ нравственнымъ качествамъ обязаны 
Римляне своимъ величіемъ, которое есть слѣдствіе дозволенія Бо¬ 
жія, а никакъ пе даръ ихъ боговъ. По второмъ отдѣлѣ первой 
по ювины, направленномъ прошвъ философовъ, преимущественно 
противъ Пеомлатониковт.. Августинъ доказывает],, что многобожіе 
точно такъ я.е безполезно п для будущей жнзіш, какъ безполезно 
оно для настоящей. Съ этой цѣлію онъ подвергает!, подробпон 
критикѣ иппологію, слѣдуя вт, ея изложеніи знаменитому сочиненію 
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Баррона, современника Цицерона: ЛнііфііЫ.ек гегпш Іпішанагипі 
ег, (ІІѴІ1ШГІ11П. Эта критика занпмаеті. VI в ЛИ киши. Вт, ѴТ1І 
авторъ переходитъ къ философскому воззрѣнію Неоплатониковъ 
ня литологію и доказываетъ несостоятельность пхъ ученія о бо¬ 
га ѵь 11 демонахъ, какъ посредникахъ между чп.ювѣкомь н боже¬ 
ствомъ, и приходить къ заключенію, что единственный таковой 
посредникъ есть Христосъ. Развитіе этихъ мыслей ..включаетеа 
п въ І\ п въ \ кн. Бач ѣмъ с.іѣдуеті, вторая главная половина, 
вт, которой излагается истинность Христіанства п его значеніе 
въ нротпвотіоложепіп язычеству. Выйдя пзъ настоящаго, пят, 
отношенія современнаго ему Христіанства къ римскому гос удар 
етву, Августинъ обобщаетъ его въ понятіе земпаго. не христіан¬ 
скаго града (сіѵііпч іеггеиа), п гі. другой стороны современное 
Христіанство обобщается въ понятіе гра і,а небеснаго (гіѵііав сае- 
Іечііч). Оба эти града сутъ факторы всего исторпческаго развитія, 
при чемъ въ этомъ мірѣ градъ небоспый перемѣшанъ п перепле¬ 
тенъ съ градомъ земнымъ, ибо жители перваго. Христіане, являются 
лишь какъ странники между безбожниками. Задача Августина.— 
представить возникновеніе, роетъ и исходъ или цѣль обоихъ і ра¬ 
довъ, и преимущественно града Божія. Сообразно съ этимъ въ 
XI книгѣ говорится о возникновеніи сперва сіѵііак І)еі, а черезъ 
отпаденіе части ангеловъ и сіѵііа» Іеггеіщ. Тутъ же разъясняются 
вопросы о твореніи міра, природѣ ангеловъ, супитостп ала п т. п. 
Въ ХТІ кн. переходится къ творенію человѣка и подробно опро¬ 
вергаются различныя философскія теоріи, касающіяся этого во¬ 
проса. Въ МП кн. повѣствуется о грѣхопаденіи п слѣдствіи его— 
смерти, а въ \ I \ —грѣхѣ, (ъ \ \ книги начинается повѣство¬ 
ваніе о ростѣ обоихъ і радовъ, при чемъ въ XV говорится о 
времени до потопа, въ XVI— до Давида ивъ XVII до Вави¬ 
лонскаго плѣненія. XX Ш-ая книга представляетъ какъ бы допол¬ 
неніе двухъ нредъидушихъ, и затѣмъ излагаетъ вкратцѣ исто¬ 
рію преимущественно града Божія—отъ Вавилонскаго плѣненія 
до Христа и далѣе. Наконецъ съ XIX книги говорится о конечной 
цѣлп (йіш) оооихъ сіѵііаіез. Въ XIX— разбирается вопросъ о край¬ 
немъ добрѣ и крайнемъ злѣ, въ XX—о страшномъ судѣ, въ XXI—о 
ЙНІ8 сіуііаіік Іеітепае. о наказаніи діавола н всѣхъ служащихъ ему. 
а въ XXII о йпі8 сіѵіШів Оеі, о блаженствѣ праведныхъ, обѣто¬ 
ванномъ Богомъ. Этотъ общій ходъ изложенія сочиненія прерывается 
очень часто различными вставками, отдѣльными разъясненіями и т. д., 
которыя, хотя и связаны съ общимъ ходомъ изложенія, предста¬ 
вляютъ тѣмч. не меиѣе нѣчто отдѣльное, самостоятельное, п тѣмъ 
полегчаютъ чтеніе объемистаго сочиненія. Изложеніе его ясно и 
просто, во многпхъ мѣстахъ оно глубоко прочувствовано, и вездѣ 
показываетъ въ сочинителѣ философа и ученаго, просвѣтленнаго 
Христіанствомъ. См. Проф. А. Красинъ. Твореніе блаженнаго Апгѵ- 
стпна: бе СіѵіШе Т>еі. Казань. 187М. 

22* 



і;еіга?шіопеГш’ПТ[ ^,та|*?»в ,М*НО '‘ІЦ° со’ш,,1')'*! ічеігарюиоадн, въ П-.ѵь ілшгпхь, ш, которыхъ заключается иепе- 
■іені, его сочііповш, писанныхъ послѣ прпнятія Христіанства !■„- 
ставленный ст цѣню исринш, всѣ ошибки, кит, р Іа „к„, ,.. г^гаг’*' и”’п сглі,дит" -«■■■« 
иод, 5^в“ХГ ЯК ЛВГТетШ,а М",Т,г бЫТІ‘ 

Ь Догматпсо-поле.лшческііі. о колет, см. Пр Филарета Уч ,,бт, 
отцахъ цер. §8 ] (6—199. 1 

2) Философскія, именно: а) Сошга Лса.Івіпісоя Щгі II] П) ,1,. 
ѵ,1а Ьеаіа в) йе огйіне (т. е. гегшп), ,) воііітерш ЭІш'ц дйвд 
іглюіщя СопГоаяопев, ибо заключаютъ указанія па богоіквіпыйе і 

познаніе человѣческаго духа, д) Де ітшойаШМе апітае е) ,Іе 
''“Іе аІ1™аа> *) йе тае-івіго н г,) йе тнзіса, отр погь ’Ж 
обширнаго, но неоконченнаго сочиненія, въ «споромъ долч'ш 
бы;т быть изложены псѣ дисцшиппн. Долл.іш 

3) Нравственно-аскетическія, какъ цапр. ,1е Ьшю пшіисаіі Йе 
зансіа Ѵігшшіаіе, Йе тепйасіо, сопіга теийасіиш, Йе орсге^тот- 
Ніопт1, Йс йіѵіпііаіе йаепюннт, йе ста рго ’ишуіпі Л2. 
Послѣднія трн особенно любопытны. 

ІЙ Проповѣди (веппопев), число которыхъ весьма значите «.но 
тесьма важныя для характеристик прапстненнаго ученія Августина! 
Къ этому же классу поученіи могутъ быть отнесены и соч ше™т 
йе йосігіпа СЬп**ша Щ,гі IV . йе саіесіііяапйів тЩ,щ 

°) I«кованія па шли и Св. ІГпсанія п 
6) Письма, до 270. важный источникъ Щя знакомства пакт съ 

личностью Августина, такъ и #ь его времеіГмъ. 

„„„ ™;™е1Пч отъ Августина дошло одно стихотвореніе деаішпч) 
одъ ааяаиет. АЪесейагіив, пѣтое въ церкви при учаюіп народа 
п. писанное съ цѣлію ознакомнть ею съ ааблѵ,і. деліямп Донатн- 

стовъ и предостеречь отъ оныхъ. Названіе свое‘этотъ искомъ по- 
того, что каждая строфа начинается съ буквы, по по¬ 

рядку пхк нахожденія въ азбукѣ. 

зКезнь Бл. Ашуетнна составлена его ученикомъ а днѵіом-і 

, 1опі(!іи8) ш;- 4п-Шя<™ - “ѵ,,йнХі:Гхі: 
гевТхІіТ,55?"?’ ^:еі* >',;а:І:т ла: ТШеніоЩ Метоі- 

Иі Лг; , ЛП,,8еГ І)ІГ КІГсЬе СЬгічй нпйіііге 

Й5 у**??*»- ЪЯЗЯТ, “«Г, “ 
»№ЛИКЙЙЕв 

:»11 

Отдѣльныя пздаиіл: соиіевзіопев—Мсашіег Вегіііі 1823. и К. у. 
Кап тег 1*56. (1е сіѵііаіі» Ппі—Ѵіѵін ВаяІІеяе 1570 и К. 
I>оімЬаг1 Ьеір/і$» 1*77. 2 ѵоіі. 

Пм[н,ікіД'і. пІікотіфЫХ'іі ихь тііоренііі 1».і. Апгуститі и;і руіхкій 
я:накі, изданъ при Трудахъ Кіевской духовной Академіи, въ Хри¬ 
стіанскомъ Чтеніи, я также и отдѣльно. 

I. 

Сопіеззіопев. ЫЪ. IX. 

Сар. 1. О І>оіпіпе, о§о зегѵив Шик, зегѵиз Іиив, еі Шиз 
ансШае Іиае; Йізгирізіі ѵііниіа теа, ІіЪі засгіЯсаЪо засгійсішп Іаи- 
Йіз х). Ъаийеі Іе сог теит, еі Ницца теа, еі отпіа озза теа сіі- 
сапі: І)отіпе, ((шя вітііів Ши? Ь’еапі, еі гевропйе тіЬі, еі (Ис 
апітае теае: 8а1ив Іи а е^о вит 2). ^^1І8 е^о еі <| иа1І8 е^о? ^иій 
поп таіі аиі іасіа теа, аиі 8І поп Іасіа. Йісіа теа, аиі зі поп 
(Ііеіа, ѵоіішіав теа йііі *)? Ти аиіеш. 1)отіпе, Ъопив еі тізегісогз, 
еі сіехіега Іиа гезрісіеш ргоіишШаІет тогііе теае, еі а ІшкЗо 
согсіід теі ехііаигіепв аЪувзит соггирііопія. Еі Іюс егаі Іоіиш: 
иоПе г]ио^ ѵоІеЪат, еі ѵѳііе пиой тоісііая. 8е<1 иЫ егаі Іагп аішозо 
Іетроге, еі сіе ерю іто аИоцие кес.геіо еѵосаішп езі іп тотепіо 4). 
ІіЬегпт агЬіІгіит теит, ^^10 зиЬйегет сегѵісет Іепі ііщо Іио, еі 
итегоз 1сѵі загсшае спае 5), Сіігізіе Теки, айіиіог теиз, еі гейетр- 
Іог теив? ^^1аш киаѵе пііііі зиМіо Іаеіііт езі, еагеге зиаѵіІаІіЪиз 
іш^агит 6), еі диаз атіііеге теіиз Іи егаі, іат Йітіііеге ^аийіит 
егаі! Еіісіеііаз епіт еаз а те, ѵега Іи еі зитта зиаѵііаз, еіісіеЪаз, 
еі ітгаЬаз рго еія, отпі ѵоіиріаіе йиісіог, вей поп сагпі еі зап- 
^иіпі: отпі Іисе сіагіог, $ей отпі зеегеіо іпіегіог; отпі Ьопоге 
впЫітіог, зей поп зиЫітіЪиз іп ве. Іат ИЬег егаі апітив теи8 а 
глігіз шогйасіЬия ашЪіепйі, еі ас^иігепйі, еі тоіиіапйі, аіуие всаі- 
ропйі зсаѣіеіп ІіЪійіпит: еі @аггіе1>ат7) ІіЫ, сіагііаіі теае, еі 
йіѵіііів теіз, еі ваіиіі теае, Потіпо І)ео тео. 

Сар. 2. Еі ріасиіі тіііі іп сопзресіи Іио поп Іитиііиове аЬгі- 
реге, зей Іепііег виЫгаІіеге тіпівіегіит Ііп^иае теае пипйіпіз 1о- 

’) IIсад. Но. 10 17. 
и) Исал. 34. 3. 10. 
а) пол таіі іпіі —диііі Ъопі ІтЬиіі? 
*) вдругъ, въ одну минуту. 
') Мате. 11. 26. 
е) — пустля удовольствія. 7) Іагіагі гі схэтіііягс 1о(]іісік1і>. 
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іл га Ніей га тетіаиі. А.Т^пТ '"®.й*пт, „па Лога «вйегв 
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геІ8?.ІЛ Н ™ " ,и- 
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ьогіее лое.г^ГопіЛ йёь« шлгіІІтѴі^'Г188"11'' 1еііеЬ*1«'> 
еаіреа .ат.чі агсііоге огае е^І ” СЬ«*«Ш8 сопт8е ййаК 
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іио пиіпепіпіеч, Йоіоіе ІМоІегаЫІі гп’а“я Т еШп 1,1 «'ге«е 
лойег, Іиі витав ілйіі ті і С и<аагетиі- Ога.іае НЫ, Вене 
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сячеі, гапіе зоіѵізіі *); еі мне іііе ѵіѵіі т зіпи АЪгаЬит 2). (^шс- 
і|ііііі ііііігі е8(, іцюй ІІІо яі^пШсаіиг зіпи, іЬі КеЬгііІтз теич ѵіѵіі, 
ііиіев атіі-пз тенк, іш» аіік-ш. Ктиіііс- айо|і(іѵіі8 ех ІіЬеіІо Ііііич 8)’ 
іЬі ѵіѵіі. Хат і|іііз аііік Ыі ,-шішае іосцз'У ІЬі ѵіѵіі, щііііі *і тё 
шиііа ііііеггоцаііаі Ьошшкюпет іпехрегішп. Іаш пои ’ршііі аигет 
а<1 ив шошп, 8ей зрігііаіе об ші Іопіст іиитп, ві ЬіЬіі (|папітп 
ішіизі зяріепііат рго аѵМ'ЦаГ.о зиа, зіпс ііпе іеііх. Nе(, яіп вит 
агЬіІгог іпсіігіагі ех па, п( оМіѵізсаІиг теі, стп іи, Питіпе, ([нет 
роіаі Ше. покіі і зіч шетог. 8іс оі'^о егашиз Іегисішйшп соп.-о- 
Іаиіея ігізіет, заіѵа атіейіа Йе5) іаіі сопѵегзіопе позіга, еі схііог- 
Іщііез ші ЯЛш цгайнз зиі6), ѵііае зсііісеі сопіи^аіі.ч: ЯеЬгііІіиіп 
ачіет оррегіепіез, (["апйп вециегеіііг, (ртй йе ит [похіто роіегаі 
еі егаі іат іитіціе Іасітпз: сит ессе еѵпіиіі кппі г]іе.ч іііі іап- 
ііеш: пат Іопрі еі ітіііі ѵііісішііиг ргае ашоге НЪегіаііз оііозае, 
ай сапіапЛшп йе тейиШя отпіЬиз: 'ГіЬі йіхіі сог іпеит: іріаезіхі 
ѵпііит 11111*», ѵиііпт іиит Потіпе, ^иігаіп 7). 

Сар. I. Еі ѵопіі Йіез, іп ([по еііат асіп 8о1хтегег а ргоіеззіопо 
гЬеіоііса, шкіо іат еошіаіи ноіітіз егат. Еі йісітр; езі, еі епіізіі 
Ііп^иат теат. ітйе іаш спіегаз сои тент, еі ІіепейісеЬат ііЫ 
[гашіепз, рпЛесшз іп ѵіііат сит даеш ошшЬив. ІЬі (ріісі е@егіт іп 
Ііііепз, іат іріійеіп зегѵіепііішб ііЬі, вей айЬис чпрегЫае зсіюіат 
іатгріат іп папзаііоіш 8) апЬпІапііішя, іезіапіпг ПЪіі йізриіаіі сит 
ргаевепііЪпя *) еі. сит ірео те еоіп «пат іе, аиаг аиіет епт аЬзепіе 
КеЬгійіо, іезіапіпг ерічіоіае. Еі фіашіо шіііі зпііісіаі іетриз сот- 
тетогатіі отпіа шар;па огца поз Ьепеіісіа іпа іп Шо іетроге, 
ргаезегііт аіі аііа шаіога рп.рсгапіі? Ііеѵосаі епіт те гесогйаііё 
теа еі йиісс шіііі Щ, Потіпе, сопіііегі ііЬі, гриЬж іпіегпік те зіі- 
1Ш1ІІ8 репіошпегіч, еі і|иета(1тойшіі ше сотріапаѵегіз Іпітііііаіів ,0) 
топііЬие еі соіііітч сорііаЯтшш теапіт, еі іогіиоза теа йігехе- 
гІ8, еі азрега іепіеѵіб; цтиріе тойо ірзшп еііат Ліуріит І1) Ігаігет 
соічіія теі зиЬе^егіз пошіпі ипіцсііііі іиі, Потіпі еі Ваіѵаіогі? позігі 
Іези Сіігічіі фпні ргііио (ІейіупаЬаіиг іпзегі Ііііегіз позіііз. Ма^із 
епіт еаз ѵоіеііаі іесіоіеге щшпазюгат спйгоз 12), гріаз іаш сопігі- 

’і освободитъ отъ лл теки хъ уьъ. 
”) Лук. 16. 22. 
я) — і'асІн.ч йіііів айорііх нв, гдкі рпнм ІіЫ-гІня яіѵс .чигѵпя егаі. 
*) ■= объ чемъ. 
Г,1 ргоріеіт 
') = унЬщаваи его пришііь Христіанство въ своемъ положеніи, т. е. нс 

разставаясь съ своею женою; срв. нач. III гл. 
•) Псал. 26. 8. Ѵнів. ТіЬі йіхіі сог шгиш, ехціпбіѵіі Іе і'асіеч ліса. Гасісш 

гнаш 1)ошілс гегріігащ. 1.ХХ: то г&гізы-оѵ -о т.глттЛѵ -/йріе 
я) въ нромежтткахъ. 
Л См. Ксігасіаі. 1. 1—А. 

*"} рягііе. ]нтГ. ріі.яя. 
') Аіуріпч, аемліікь, ученикъ л другі. Августина, принявшій вмѣстѣ сі> ннмъ 

крещеніе и бывшій затѣмъ епнекоиомъ въ Тагастг]>. 
-) т. с. ркторпческія украпгенія, обычныя въ свѣтскихъ школахъ. Кедры 

употребляются Лвг. нерѣдко для обозначенія гордости, величія міра. 

ѵіг. Пшпііш.ч, еріапі чаІііЪгеь 1іег1»а8 еосіезіайіігая айѵогзав чггрепіі- 
Ъпз. Сіііаз ІіЬі. І)еиз тепе, ѵосе.ч «Іегіі, сит Іе^егеш рхаітоз 1)аѵі<1, 
енпііса (іііеііа, оі зоной рігШіч ехсішіоііісз ыігційиш ярігііпт, т- 
йій іп «гегшано атоге іпо. гаіеіііитеііііз іи ѵіііа. гит гаІесЬшпоно 
Аіуріо іогііііий, піаіго атШаегепіе иоЪіз тиІіс.Ъгі ЬаЬіІи, ѵіѵііі Ксіс, 
аиііі зесигііаіо, таіегпа сагііаіе, СЬгізііаііа ріеіаіеі (^иаз ІіЬі ѵ<»соз 
«ІаЬаш іи рзаіпш іііія, иі. ^^10то(1о іп Іе іпііаттаѣаг ех еі§, еі аеееп- 
ДеЬат сой гееііаге, ві роззет, іоіо огЬе Іеѵгагпт, айѵегвш Іурішпі ') 
^епегіз Іішпапі! Еі Іат ел Іо Іо огЬе сапіаніиг, с! пои езі циі 8е 
аЬясопйаІ а саіоге Іпо. і^наш ѵеЬеіпенІі еі аегі йоіоге іпгІіцпаЬаг 
МапісЬаеій, еі тіяегаЬаг сой пігбпя, гціой іііа ваітатеиіа, іііа тейі- 
сатепіа пейгігеиі еі іпзапі еззепі нііѵогвііч апіійоіит, <рт яаиі еззе 
роіиіязепі! Ѵеііет, иі «аІіспЬі іихіа ечзепі Іпнс, еі, те пезсіепіе 
4пой іЬі еззепі, ініиегепіиг іасіет теат еі аийігепі ѵосея теая. 
і|иапйо іоіаі чаагіит ряаітшп, іп Шо інпе оііо, іціій йе ше Іегегіі 
іііе ряаішіій. Сит іитосагсш, ехаийіѵіі ше ІІепз іизііііае теае; іп 
ігіінііаііопе йііаіаяіі тШі. Мізегеге теі, І)отіпе, сі ехашіі огаііо- 
пет теат Аийігепі, і^гшгапіе те иітт аийігепі, пе те ргор- 
іег зе іііа йіссге риіагепі, циае іпіег ііаес ѵегЬа йіхегіпі; ціііа еі 
ге ѵега пес еа йісегеім, нес зіе еа йіссгеш. зі те аЪ еія аийігі 
ѵійегі<}ііе зепіігет, нее зі йісегеіи, зіе ассірегепі, ^нотойо теетп 
еі шіііі гогага іе (Іе іашіііагі аЙ'ееіи апіті теі. ІпЬоггиі іітепйо. 
іЬійетдие іпіегЪиі зрегапйо еі ехзпііапйо іп іиа шізегіеогйіа. Ра- 
іег. І!Іі Ьаес отпіа ехіЬапі рег осиіоз теоз еі ѵосот теат, сіті 
сопѵегзиз ай поз зрігііиз іипз Ьоішз аіі поЬіз: Г іііі Іютіпшп, г]по 
изгріе ёгаѵез согйсзѴ Ъі гріій йііі^іііз ѵаиііаіет еі уиаегіііз іпепйа- 
сіит а)? Рііохегапі епіт ѵапііаіет еі (ріаевіегат іпепйасіііт. Еі іи, 
Потіпе, іат та^піЬся ѵегаз 4) чапсіііт іппш, зизсііапк еит а тог- 
іпіз, еі соНосаиз ай йехіегат іііат, ітйе тіііегеі ех а]іо рготіз- 
зіопет чпаш, Рагасіеіши, зрігіішіі ѵегііаіі^. Еі тізегаі еит Іаш, 
зей егё'о пезеіеЬат. Мізсгпі сит, грііа іат та^піЬсаіиз егаі, гезиг- 
^епз а шогіиіз еі азеепйепз іп саеіит. Аиіе аиіеш Нрігііпз поп- 
йііт егаі йаіич, циіа Іезпх птійит егаі. сіагійсаіпз. Еі сІаіпаЪаі 
ргорііеііа: (^ио и^і]ііе цтаѵез согйе? Ш ^иі<1 йі1іі>ііік ѵаиііаіет, еі 
^^1аегіііз тепйагішп? Еі зсііоіе, фіоиіаш Ноттич іпа§пШеаѵіі 
чаисінт зпит 5). Сіатаі: грю изіріе? (Латаі: зсііоіе. Еі е&о іат 
йш пезсіепз ѵаиііаіеш йііехі еі тетіагіши риаезіѵі; еі ійео аийіѵі, 
еі сопігеипіі, риопіат іаШтз йісііиг, ^иа1ет те і’иіззе геіаіпізсе- 
Ъаг. Іп ])1тпіазіпаіі8 епіт, дпае рго ѵегііаіе іеітегат, ѵапііаз егаі 
еі тешіасіит. Еі іпзоіші тиііа ф'аѵііег ас іогіііег іп йоіоге гесог- 

*) = вирегЬіа, іа>ІіИіши. 
“) Псал. I. 1. 2. 
я) Псал. 4. 3. 
4І = оо?»С=іѵ. Лги1д. шітііісаге. 
Е) Псп л. 4. И. 4. 



.. «■* ••—"'„„‘а ~ 
-1 і йкяйй 

Г 7»««^тегПо ітсі,,Ша поп ііа „Л,- ^ (епе 

Г* *«**), дпі йі IIо«7іа»спп іпг'Гі 
ѵ , > 5іІл 11аш 111 йіе пае еі геѵеЫіопі* іцвіі гкіі.-іі н,!* 

геШШІ П Т“ *°™ пес ,,сп1і5 сатоіа іп Мо т]е «нае- 
іеЬапІш \ оіепіез ешт ёаийеге і'огіпяесп.я'■), І';ісі], етапеаоппг ог 
ойиплипюг іп еа, Чпае ѵійепіпг еі Іешрпгаііа я,тГе"77іпе 
еогит ГатеЬса соЫаііопе ЬшіЫті. К» о аі ЙіісІг іпЖ ^ 
сіісапі. Уин. ояіепйеі поЬія Ьопа ')' Еі Дсавпів еі шйгші Чт„ 

‘итиГ оГоа^Шт'паГ1 Ѵ11ІІ“5 7’ і,огаіие *)■ епіт Іитеп^ 
' - дпой Шиттаі отпет Ьоіпіпет, вей Шитіпапші а іе пі 

іш ІПШШ8 аЦиапйо іепеЪгае, кітік Іпх іп іе. О мі ѵійегепі іпіег- 
іт Ішпеп аеіегпит, дпой ецо, диіа ешіаѵегат ігепйсЬат то 

тат поп сіе роіетш ойопйсге. віайеггепі ай те еог іп оеиН^І 
еІ.йіСег?и1: <І«* обіепйеі поііій Ьопа? ІЬІ епіт иЪі 

тіЬі «йиа егат тіи, іп сиЬіІІ, „Ьі сотрипсіня егат „ы^с™ 

ѵаііопГіГтГяеСІаІ1' Ѵе1шШега теат. «* Іпііоаіа теЙЙаІіоііе гепо- 
ѵаіюшв теае арепшз іп іе, ІІІ йпісевсвге сперегая еі йейтая Іае 
Міат щ согЛетео. Еі ехсЬпиЬат Іерепз Ьаес іо* еі аді^ 
Мня, пес уоІеЬат птіііріісагі ігггетѴ Ьоців, йеѵогміз іетрога еі 
йел оі аіпв іетропітз, «пт ЬаЪегет іп аеіегпа .яііпріісііаіе аііий 

“Г* Ѵ"!ІІт е1 о1епт ">■ *’'і сіатаЬат іп сопждіюпіі ѵегяи 
с атоге аііо согй.я т* О іп расе! о іи | т,„т! {о Іцйй йіх Н 
оЪйопшат еі вотішт саріат ,2;! і^штіат диів гезізіеі поЬім сит 

ез І.ГііГІтЧѵа]йГ“Г18 е81' аЬ80ГР‘*ея‘«“-гат ѵісіогіат І3)? к щ ез ш ірзпт ѵаійе ), |® поп тщагів: еі іп іе гепиіея оЫіѵівгепя 

“рГпйГ;;^ пч(7іа"; пі,П7аШш іе™т і5>* ^ ^ 3 ашрисепйа, чіые поп аті, Чпой іи. 8ей іп, Ііотіпе, яіп^іііагіісг 

’) Псал. 4-. 5. 
) = въ остальномъ, т. е. впредь 
) — іп те. 

4) Манихеи. 
8) == Й'<35аоріСгіѵ. 
е) 
7) Псал. 4. 6. 
К; Псал. 4. 7. 

“) І ГИМВДИ™П"' устрсылстшміі лишь на аеішое. 
") Псал. 4. я 
“) Псал. 4. а. 
’Ѵ 1 Кор. 15. 55. 
Д ішеапо. 

> " с. съ тобою и ік.нііі.іи тепѣ. 

іи іре сііпяііПііяі.1 ню І1. І.иуеіімш, щ. апіеіит; пес іиѵепіеіпші, 

і|ііій іасегст енпіів тпі іиія, ох (цпішм іпегаш реяіім, іаігаіог ата- 

™*. е| саесия аііісгмія ІіПсгач йе тніі* саоіі теііеая, еі йс ішмте 

іио іптшпяая: еі чірег іпііпісія яспріигав ііиінм ІаііеясеЬат. Чштйо 

гесогйаітг шппіа (Пепин іііогпш іщ-іаГогііт. -чей пес оЫііпя яшп. 

пег .яііеііо ІІауеіІІ іиі а*регіі»1вш ег. шіясгісогйіае Шае іпігаЬііеіп 

сеіегііаіет. КоЬпе йеиіішп пни: ехсгпсіаііаз те; еі сшп іп Іаиінш 

іпргаѵеясегеі, ні поп іаіеѵеін іікціі, аяоіщйіі іп сог тети, айтп- 

неге пнтез тсов (ріі аіімаиі, т йергесагепіиг іе рго те. ііешп 

.яаіиіі.я иппйтойас. Кі жті]іяі Іюс іп сега *), еі йейі, иі сія ]с($е- 

геіш-. ІГпх пг. .ценна япрріісі айе' іп Йехіпіпя, іиціі йоіог іііе. 8еіІ 

(іііія йоіог? а ні (|Н0Ш0Й0 Іп.ціі? Ехраѵі, іаіеог, Ііоіщпс теня, Пепа 

шепя; пііііі епіш іпіе а1> іпеипіе аеіаіе ехрегіяв іиегапі. ЕІ іпкі- 

ппаіі мші шіііі іп ргоіпшіо ппіпі3) іиі, еі цаийенб іп ййе Іиийаѵі 

потен мтш. Еі еа Іійез те бссигтп еззе поп яіпеЬаі Йе ргаеіегі- 

іія рессаіія теіз, іріае пііігі рег Ьарііяпшт Шит гешімма пппйпш 

егат. 

Сар. 5. Пеіптііаѵі регасіім ѵіпйешіаііЬия, пі бсіюіазіісіз япія 
Мейіоіапепзев ѵепйііогет ѵегЬогвні4) аііипі ]ігоѵійегепі, дпой еі 
ііЬі е^о чегѵіге йеіеційкепі, еі іііі ргоіе.я.яіопі )ігае йіИісійІаіе 8рі- 

гапйі ас йоіоге ресіогів нон янійсегет. Еі іняіпиаѵі6) рег ііііегав 
апіівіііі іио, ѵіго еансіо АтЬго8Іо, ргіяііпов еггогем теов еі ргае- 

зеп8 ѵоіит тент, иі топегеі, рпій роіівяітчт пііііі йе ІІЬгіх іпія 
■ Іеренйнт евзеі, дно регсіріепйае іатае |>ѵаііае рагаііог арііопціе 

йегет. Аі іііе іивзіі Езаіат рго]іЬеіат; сгейо, дпой рга сеіегім 
еѵанцеііі ѵосаіюншдие Е) цепііпт яіі ргаеттііаіог арегііог. Ѵегипі 

Іатеп е^о рПнщт Ьиіів Іесііопеін поп іпіеііецеік, ЮПпшціе іаіет 
агЬіігапв ЙІ8ПЙІ гереіепйит ехегсііаііог іп йотіпісо еіодніо 7). 

Сар. 6. Іпйе н Ьі іетри айѵепіі, гцю те потен йаге ") орог- 

іегеі, геіісіо тге Мсйіоіапшп гетеаѵіпше. Ріасиіі еі Аіуріо ге- 

паксі іп іе тесппі. іат іпйиіо ішпніііаіе 8асгатепіів іиіз гопцгпа, 

еі іогііввіто йотііогі согрогів, ивдпе ай Ііаіісшп зоінт цйасіаіе шійо 
рейе оЫегепйит іпьоіііо аиви. Лйішіхітив еііат поііів риегит 

Айеойатт, ех те паіііт сагпаіііег йе рессаіо тео. Ти Ьенеі'есе- 

газ ешп. Аппетит егаі іегте дніпйесіт. еі іпцепіо ргаеѵепіеЬаі 
НШІІ08 еі йосіоз ѵігов. Мнпега Ни ІіЬі спяЙІеог, Потіпе 
Пеиз теив, сгеаіог оптіпт, еі тиітт рогепв ѵеіоппаге повіга 

Йеіопша; пат е@о іп Шо рііего ргаріег йеіістт піЬі! ІтЬеЬат. 

‘) Псал. 4. 9. 
2) = навосчеяпя табличка (ІаІ>е11а сегаіа). 
ч) = воля. 
съ презрѣніемъ про наставника риторики, ѵчаіцаго на плат}. 

) = сообщить. 
,г) приаваніе къ Христіанству. 
7) = языкъ Св. Писанія. 
") собств. п]ій воина, записывающагося въ службу. 



ішіііі епчіііеііапп- а „Ыііч , 
ноііі'- пиII„к аііпч- іпііпрі-, н, - *' ,!>1||'і1 1"я. Іп іиярігаѵчгая 

* *я«* «'Ш4ц („іепп.м,.. ы "і Ь|П,",Г >■ Т" ІНіц, 
■шп о®іі. Ш ашш яейапйп. ИпК-і еіівамГ.-“Т..с"ІІ0С,иі,гі'і «Щ 

?' ' О'1 ,П,І“ еіаі ШікІ Іавеаіош- еі Гп^,,,;!Ь,і,ога «реПів «пщ. 

ГІІ0ГГ ор,6і: Сі1" ,ь' мта "і,;*нііЧ(Т г#Р ' й 
ши ііт пип «ішяй сршн/иат ппспгп * «еснпог «ш 

опшши Іюшіііі іВІ Йосіаѵіинр еп!„ г. Г ’ ** яйоіскссиііае. шг 
*г исаМщп іп Іт. ь. ,: "а'УШ" ,шЫ* "< 8Ш* (на, 

ч.іШсЛяіІи ѵііас іиміггійе-’нІ »?ы Ьп иг""п’• "* *** а «»И» 
Ьііі еовдМенв* аШііпІіпеп, еопчііі. м “* <,11е‘,пя ,ІІІІ‘<иІше піігв- 
™.и,4.папйи„ Леи ш 1,тЫ™ *) Ввшті* Ь. 
ессіеяіае (пае ѵчгіЬпз еоттоШя астііп ■ л 8паѵе 8л,|''іі(.і8 «, 

шмч> е| еІі<іпаЬ;.(иг ѵегіия і,п и ' ' °“® 1І1ае М^Ьапе апгі- 

№, ° І»е№, еі спп-еЬапі Ьегшад^епе’ •?*• “ае8І,іаІ)а* 
^«Ч>- Лоп Іоіше соопрги м,. г і * 1 ?ѲІІС “міи «гаі сит еія. 

ипкпі июпія е( Ыюгіайоиія соіёъгя№ тГСІ''я'а ввЧШ 1,ос 
пепішт іосіішя с( гопШтя Кітігпт ,'ь йийіо йаіппч *) сои«- 

ат№>, «МП Іияі.іші Ѵгіеи1іпі. ' >)аші”8 ?ЛІ’ аи1 «он тп1(о 
'■ига АтЪгояіпт ре^а^Х»?^ЙГ, а №і“еГ 
"сЬ| а* Лпаш'ч. Ехсиііаііаі ,,іа пі„і ‘ '• 8,61(лп»> Чиа іиегаі яе- 

ерійва|ю яио, яогѵо ищ л,; щ.1(;е1! 1,1 есс.1еям, тогі рагаіа сит 

•* ТрІІ1агит ритаа Ісиеіь, огаітпііпи .- “і' Г і?,а* «НМИИші* 
? «Й‘>ге «рігіівд (иі. ехсііаі а т, Ѵ!ѴЬІИ‘- «ІІтс Щіі 
ы(а. Гтш ІіутпІ еі реаіщі П( сапоге,тп'"!Йе ‘}“оШ*а аЙ1"е ‘яг- 

(аішт ітіипі, по ,Д,|н* тое тйПт *°«“«>ят пшгет Огіеп- 
?*> е‘ ;)1<> ія Ьойіетшп ХуІ ',,Ѵ0"-‘"Ьеяевге* І115“і"‘« " 
,я» еИ8ІЬ«я ШІ8 е( ПИ- сенега Г ’ Ш!ІІІІ8,,а"1 « ряем оіппі- 

япііаій то рог ѵіяші арргпЬй тшіо ^ ’ Тип,‘ 

«га Ргоіаііі еі Оегѵаііі >) п«. і Ге,и сог- 
Ыіевапго яесгеЬ т гесопйіЛргад тл0 4 811,104 ‘“Сотіріа т 
соегоикіапі і-аЫтп (етіпеат. ^ге ™ Т°тП" ай 

) (-м. п-іпігіаг. 1. ц 
— «1е маіиіг. 
ОДЬО С.ШВО. 

ел гГгг,^0^0’ -Христіане. 
",,ЙИ І^ИИпЦЛ 11 ,,а*',,Т1,|"а„|, да. а,„,,„„„„іп ^ рѣч|і (,к Аѵві)оеЫ. (Ь 

м,,в?—- - 

■* І-Имапал чичя |;ях)ч>„ 

сіѵіі. сіѵ]ІаІіг|гіе пАМааіпиц, иші ририіі ІшшіНшшііч Іаеііііае ’сш- 
а,,п 'іяаеч^ ^|ііе ашІКчеЙ .схмііѵі, С(К)пе * ш гінсегс*.' 
Лисе,и , ора\ я. ЧШо ропІисПія пиреП-аШ аіішіиі, '«(яЙапо'1) Ъш- 
!?егаІ (етппп ргеіюыіс іп сші^ресіи йю іщяШ ямігйжшп Шопим. 

нДч ?ССЙ аігріе асішпѵи. испіі*, соій'ойіщ аригН яіпі. Тшіп 
Гати гіія-штопя пніп Івшіее Інао }'га ѵеп(сг Іпсепіеч, іжіс Шііт іт- 
ітсаа аштпв. екі а,] сгаймйі яміііайіп поп атрІіаПік а р1М-8(.- 
Пііеіміі іашоп Ст-оге сотргвва* ей. ОгаНа.ч (П,і, Пенк Ш№, Т,т]0 

е‘ 41,0 Льяйі гег,.гйа(іолепі шеат Ьасс сііапі гопйеегег ЙЬІ 
<|ііае тавш пЫій,® ргаеІогіегашУ Е( (атеп ітк- ещр •(.а йаегагеі 
тіог пивомаогпт (пог„т, „оп сі,т.І,ат„8 ро8( ю 2) е( ійев рЬш 
■ІСдіаиі тіег сапйса Ііѵтпппіт (погшп. оііт яічрігпш! ЦЫ о, (ап 
*т гкрм-аге, чпапПіт ііа(е( апга іп Лото Сіншеа »). 

Сар. 8. уні ЬаЫіпге Саоів пп«піш« іп йотц, сопапгіайі по¬ 
ив « ЬѵоЛпт ) іп у спет ех повіга типіеіріо. уиі ста ацевд іи 
іеЬів ) пііІКаі'еі, ргіог иоЫк ай (е сопѵепаіч шг еі Ьаріігіііпй, оі 
ГРІк-іо тііііт яеспіагі асапсіп.ч іп іпа. 8іпп,1 огатчв. , ітр] Ііаіп- 
і іш-і Іііаг.ііо ?а,м*і. ідіиасгеііаптя щЦтат Іоспя поя иііііів ІіаЬе- 
геі яегуіепіее (іЫ. Раѵііег гетеаЬатм іп Лй-ісат. Еі сит арий 
оя.іа ііЬгта еяяетпк. таіег іМапсіа ей. МчЦа ргаоіегео, ччіа 
чшігпт «*йпЬ. Лепр еопі'свиопеч тсая еі егаііапті асііопев 
061,8 ш®пя> ,|0 ■’яЬп® ітічтегаІііІІЬчб еііат іп яііепііо. 8ей поп 
ргаеіепЬо, ерпедщй шіііі апіта рагічгіі йе іііа іапшіа ічаЛ рчае 
те рагічгіѵіг еі сапю. пі іп Іипс іеіпрогаіет. еі согйе, чі іп 
аеіегтті Ічсеш поясегег. Коп еічя яей іч» ЙІСат йчпа іп еа: песте 
1:11 т 8е Ч^т іесегаі, ачі ейчсатегаі яе іряат. Тп сгеаяіі еаш 
пес раіег пес тпаіог чсіеііаі. (ріаіія оѵ еія йегеі. Еі егчйіѵіі еаіп' 
ш Ішіоге Ші ѵігра в) Сіігімі ічі, ееріиіеп чш'сі ііііі іпі іп йоіпо 
(1ЙОІ1 Ьопп течіЬпі ессіеше ічае. К#с (апіат огра апаш йіясіріі- 
папі ііііірепііап, таігія ргаейісаііаі. рчапіат йтчіае спічвйат йе- 
сѵерііае, грте ])аіітт еічя ічіапіепі рогіаѵсгаі, «счі йоево егаийі- 
пкечіапті ) /теіЬтип ріігѵиіі роИагі ч.ііопі. Счіия гоі гаііа еі 
рпіріег яепесіаш ас топ* оріітоя тТйото СІігіаМКіт мііія а йо- 
Р11Ч15 ііппогаііаіш-. Рпйе еііат счгаш йошішгапт йііагпт сош- 
ппяяат яіЬ, ІіІ.е-епіег регеіт, еі еш іп еія спеп ешіія. сит орчя 
екя і, .дат іа кеѵепіяіе ѵгіктеік аіеріе іп йосепйія яоіігіа рпійепііа. 
лат еая ргаеіеѵ іНая Іюгая, грп'Ьпя ай іпепяат рагрпіпт тшіега- 
ііяяппе аіеіптічг. еііачіяі охапіеясегопі *ііі, пес адчат 1 іЬеге яіпе- 

) міі1агіііі(і. платокъ, гсоішь обтирали лицо отъ лота, 
і Пѣснь И. 1. а. 

11Ѵ11, ^ ^ г' с- ,,а смлм вліяніе Твоего духа можетъ нропнкнтіг. въ этл брсп- ьу«> Х|і.тмнн\ моего тѣла. ■ ’ 
) Ьмиііііз. вемлявъ Авгѵстшіа, внѣгі-ѣ съ пилъ іірііпдішіігі крещеніе. 
) ем. нргпг. ім. А чвр. сіе оШс. 1>. ^П. 
Р т- г. игра «Іічгірііпае. 
7) ргаі]і1ііі.ч< иІіі5, елово вновь образованное оп. ргиініщ. 
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Ьа*. ргайіяѵрпч счііщцсішііпеіі] пиііапі еі ч,і(іп11с, „ л 

Гжй КГГГІГ“ гг“'м= ОД& ЯЙВ 
Ч*»»І рш’Нагшп чііілі ГмтяЪя* «л і „„ * іентік аійаЬІ*, Н 
ѴЪггеІ. .,.!,■<] ІЮ1] , ,І0Ш^"'П 'Мшм Ы. іа,и 

І'алшіа и,а „аггаЫ, яшѴврвенМ, !"ТіЫепНаѵ’п'',СН‘ Т",,Ы МІ" 
Іатчиат раеІЬ, *,Ьгіа інЬІгеіпг а іш-и КЬ,,*'лР*"Ш '"Г 
рѵоліеге. чттпівд,, роспіо, тіа Дганм-пн Р ' ітітДа- 

ахта» лів жай: гг^ 14“ 
тіШм-ІІта гл, іаае^пГ п»Г /,о ^ раІП еі тМп е( 

'ьаіё'Гпт^еГт-""!® рт™іо^ ш"”Л “Т"" “**■ 

глгг 
СіІ,І1еі1ч аіаапк5іта іпкііІШ.юпе ѵоі-апя іпегіЬіі.иТ-,т “і < іпп'т'1 

аЦие1е:^к!С,8ійіиГ^пп'сГайИІап^|ІрегѵргІі’,1Іів^в|||1|^^ ^ипаѵіі 
рІСГПІПППР ГПТТІитіД Ѵа, 81С ІІШШСІ Ііішапіея 

Іі^тГ^К' ш ёппГг <],еГ е°- аёІ8’ 86,1 Чп°а ^ ™- г^ ,= 
*3 РГО,1ЫІ88е‘' Аі ** ге^ле^т^іГ'Спог^: 

ііау,,ж1л,Сіи“Ѵтна*^Щ'' Й|Ж"У л^шт,“ "Рапасовь. „ре- 
іам-рсау ,„11, цеиагіа * ѵ.лар^І а ^ 4>"тщ#шиі» т. кщтЛ и 

’) ЙЙИІ ««УДѴЧКЯ* вачй «о,*. 
«ТТШВ-6. ' ■’ ' * »е«ольтои г.чшяіщіг сосудаі, спотвѣіс-гвуюіціі. нашей 

*1 Прем. Сирах. 1‘>. і. 

ручкаміг. Ки1и ’ <!( "и"' ОТЬ (аІ1х’ к1»углнп и нсглубокіп сосудъ съ ножкою и 

считались пьяницами. ,ег,ШІ’т-с- час гое вино, бел, воды. Люди, нывшіе таковое 
) ~ небесное. 

гмі пкію іиоя сонЫгуиеш* ргиАішЬ іоггеіііЬ, Ппхііш яесіііогиіп ог- 
Ліпапв ілігЪіікчйипі, еііаіп сіе аііегіші апітас інкапіа яапаяіі аііе- 
гат: не (рііяфппп, сит Ьое аЛгегІіі. роіепііаг япяо ігіЬпаі. яі 
ѵегЬи еіня аііпя соггі.цаіиг, «|ист ѵиЦ еоггіуі. 

Сар. 0. Ейтаіа Парне рііЛіт ая яоЪгіе. ройиаірк* а Іо янМіта 
рагенііЬпя. гріапі а рагепШшя ііЫ. пЫ ріепія апиія инЫІія іиеіа 
еяЛ, ігайііа ѵіго яогѵіѵіі ѵеііііі Лошіпн. еі яаіе^і» *} пин Іпсгяп 
ііЬі, кипеня іе іііі іппгіЪпа янія, рш'Ьия еалі рііІсЬѵлтн ГапсЬая гі 
геѵегемГег ашаЬіІош аПріе тіпіЫІеш ѵіго. На аіИет ЫсгаѵіІ. сн- 
Ьііія іиіигіая2). іИ шіііаш г]р Ііас ге пип тагНо ІілЬегсК нтіріапі 
яіітіНаІепі. ЕхяресЫш* епііп шівигісигЛіаш Ніат яирег ешм. мі іи 
Іо стіопя саяШсагеНіг. Егаі ѵего Шс ргаеіегои чігдіі Ъоиеѵоіеіь 
Йа ргаосіртія, ііа іга Іегѵісіия. ?і( Л іюѵегаі Ьяѳс поп геяіяЬегс ігліо 
ѵіго, поп іаіИшп іасіи. «ей не ѵогЬо іріійот. Іат ѵего ггН'асіо 3) 
еі ппіеіо, сти о]»рогІштт ѵійегеГ, гаііопет Гасй яиі геййеЬаі, яі 
ІоіИе Ше іпсоикійсгаііпя сот то Нія Піегаі. Пепіфіе сит нтгИтаг 
тпНае. чішгіті ѵігі ташпеііегея егапі, ріа^ягтп ѵеяііі>'іа еііат 
йеітпеяіаіа Гасіе дегегепі. іпіег атіса соііогрііа іііае аг^пеЬаіИ 
пнігНопті ѵііат, ііасс еагшп Ііпднат. ѵеіпіі рег іосшп ^гаѵНег 
аЛтопепя, ех ерш іііая ІаЬііІая, «ріас тагйтопіайе® 4) ѵосапіиг, ге- 
сИагі янйіяяепі. іаттцш» іпяН.ппеиІа 5), сріПлія апсШас іасіае е«- 
жчИ. йеріИаге ЛеЪіііяяе; ргоіпЛе шетогез сопйіііопія яирегЪіге аЛ- 
ѵогвик йотіной поп орогіеге. Ситгціе тігагопНіг Шае, ясіепіея 
еріат 1‘егосет сопіііі*еіп яияііпегеі с). пит(|ц;ші Пііяяе анйіідші, аиі 
аіі^ио іпйісіо сіатіяяе ^пой Раігіеіпя сесійсгіі ихогет. апі грюсі 
а яе іпѵігеіп ѵеі штт йіет йотеяйса Іііе йічяепяегіпі, еі сішяат 
ІатіІіагН.ег ^ішеі*егеій. йосеЪаЬ іііа іпяііНШті ятнп. грюй яіірга те- 
тогаѵі. ^1^ае оЪяегѵаЬапІ, ехреіЛле ^гаІиІаЪаиіиг: (рте поп оЬяег- 
ѵаііапі., яиЪіссІас ѵехаЬапінг. Зосгит ейат «наш. ргіто яітпп'іія 7) 
таіагпт апгШагтп айѵегбпя яе іггіШат, яіс ѵісіі оЪ^ціія. рег- 
беѵегацч іоіегапйа еі пптвиеНійіпс, иі іііа и Иго Шіо япо піесііач 8) 
Ііп^иаз Іапшіапті ргойегей, грпЬпя ініег яе еі питіи рах йоте- 
яііса НігЬаЪаіпг, ехреіегеПріе ѵіпЛігіат. Нас]не рояіеа дііат Ше 
еі таігі оЬіет[іегапя, еі сітіпя Пітіііае Ліясірііпат, еі сопсоі- 
йіае яиогпт сопяиіепч, ргойііаз ай ргойепіія агЫігіиш ѵогЬегіЬпя 
еоегсті, рготіяіі дПа, іаііа (Іе яе ргаешіа ярегаге йеЬеге, пнаесіть 
цііе йе зиа тіги яіЫ, (]іш ріасегеі, таіі аі^пій Іосріегріиг; ішііа- 

Н заботиться. 
а) выражапшіясл вт, нстгі.рішстп. 
') когда гыѣігъ « го ч о ряд г свои* силу, 

т. с*, тѣ условія, при которыхі. заключался бракъ п которыя прочиты- 
каліісь брячущцмоя въ присутствіи свидѣтелей: сч>лІгиІ «Іе таѵіаре. 

’і іП|>і]дііческііі тершпп,, «т. от. нашего документа. 
®) ІшЬегеѣ 
7) ыіынті*-, шіінсіітг.іваііі.е. 
к) переносившія, наговаривавшія. 
9) — }>абы. 
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(іие іат аиЛепІс, іпеіиогаЬіІі іщег »е Ьенеѵоіепііае япаѵііаіе ѵіхг- 
гит. Ног гціогціе Ші Ьоію іпапсіріо Іио, іп спіпз того те сгеаяіі, 
І)еіь шеиз, тіяегісопііа теа *), пития ртшіе йопаѵегаз, сршй іп- 
грг йіязійепіез аіцие йіясогйез 4иаз1іЬеІ апітаз, иМ роіеѵні, іаш зе 
ргасЬеЪаІ расіЯеат, иі сшп аЪ иігапие пт На сіг* іпѵісет 2) аийігеі 
апіагікзіта. чпаііа яоіеі егисіаге 3) Інгуепя айріе іпйі$сзІа Лізсог- 
«Ііа. <1 пажіо ргаеяепіі аіпісае Йе аЪкспІе іиішіса рог асісіа с.оНогриа 
сгжШіі? ехЬаІаІііг ойіопті, пііііі Іатеп аііегі Ле а Нега ргойегоі, 
11І8І Ч1Ю(1 ай еая гесоиеіііапйая ѵаіегеі. Рагѵііт Іюс Ьоппт тіііі 
ѵійегеіиг, піяі ІнгЬаз тпнтегаЪіІея Ігізіія ехрегігег пояс.іо циа Ьог- 
гепЛа реяіііепііа рессаЮгиш Іаііяяіте регѵа^апіе, поп яоіпш ігаіо- 
гит іпітісогит ігаіія іпітісіз Дісіи ргоЛеге, зеЛ еііат, циае поп 
(Іісіа біті, аЛЛеге; сит сопіга Ьотіпі Іштапо рагтп езяе йеЪеаІ 
іпітісіііаз Ьотіптп пес ехсііаге, пес анкете піаіе ІоіріепЛо, піяі 
еая еііат охяііндиеге Ьепе ІодцепЛо яІиЛиегіІ, чпаіія Ша егаі Ло- 
сепіе Іе іпарізіго іпііто іп зсЬоІа ресіогіз. Пепіфіе еііат ѵігппі 
впит іат іп ехігето ѵііа Істрогаіі еіця Іпсгаіа е$1 ІіЬі, нес іп ео 
іат ЯЛеІі ріапхіі, 4іюЛ іп поп Лит ЯЛеІі Іоіегаѵегаі. Егаі еііат 
всгѵа яегѵогит Іи опии, Упіядиіз еопіт поѵегаі еат, шиШіт іп еа 
Іашіаііаі еі ЬоппглЪаІ еі йШ»еЪа1 Іо; ди іа зепІіеЪаІ ргаезепііат 
гііат іп согЛе еіііз запоіае сопѵегзаііопіз 4) ігисШшя ІезШшя. Гое- 
гаі епіт ітіия ѵігі ихог 5;, тиіиатп ѵісет рагепііЪііз геййіЛегаІ, 
йот нт яиаш ріо Ігасіаѵегаі, іп орегіЪиз Ъопіз Ісзіітопішп ІіаЪе- 
Ьаі. №іігіегаі Яііоя. іоііепз соя рагіпгіепз °), диоііепз а Іе Леѵіаге 
сегпеЪаІ. Рояігеию поЪіз, Т)отіпе, оишіЫіз, 4111а е\ тппеге Іио 
8ІпІ8 І0411І яегѵіз Іиіз, 4иі апіе йогтіііопет 7) оіия іп Іе іат соп- 
яосіаіі ѵіѵеЬатия, реі'серіа ^гаііа Ьаріізіпі 1«і, ііа сигат уезяіі, 
«ціаяі отпез ігепиізвеі, ііа яегѵіѵіі, 4ііаяі аЬ оптіЬиз депііа іиіззеі. 

Сар. 10. ІтрепЛепІе аиіет йіе. 4110 ех Ііас ѵііа егаі ехііпга. 
сріет Діеш пі иоѵегаз і^іюгапІіЬиз іюЪія, ргоѵепегаі 8), пі, сгейо. 
ргоспгапіс Іе осспіііз Іиіз піойіз. еі е§о еі іряа зоіі зіагсішіз іпсит- 
Ъепіея ай 4ііашс1ат Іепеяігат. шкіе Іюгіиз іпіга Лотит. 4пае поз 
ІіаЬоЬаІ. ргозресІаЬаІиГ; ііііс арий озііа ТіЪегіпа, иЫ геіпоіі а Іиг- 
Ъія, розі Іопеі І1іиегі8 ІаЬогепп іияІаіігаЪатпз поз паѵі^аііопі. Соі- 
І04ііе1)аптг ег^о зоіі ѵаЫе йиісііег, еі ргаеіегііа оЫіѵізсоиІея. іп 
еа 4пае аиір зиііі ехіепіі дпаегеЬатпз іпіег лоз ариЛ ргасБОіі- 
Іеш ѵегііаіет. 4110Л Іи (ршіія іиіига еззеі ѵііа аеіепіа яапсіо- 

0 — еі^я те. 
3 = одна объ другой. 
3) = осіоги, ргоіеіго. 

= жизнь. 
*) гл. 1. Тим. о. 9. 
*) г. е. иінзтериііиая тяжкія ст]>яданія. 
7І ~ шпгч. 

■■ѵспогаі. 
) = оЛратпв'і. свои мысли. 

ППП, 4 на іи пес опіііи \ійіі, нес ангіз «пнііѵіі, нос іп сот Іюпііпіз 
азсеиЛіі. ^ей іпІііаЬашия оге согЛіч іи зцрогпа Яиепіа і’опііз Іиі. 
іоіиіз ѵііао, 411І е«*г. арий Іе, пі ішЬ- рго саріи пояіго азрегяі 4110- 
іріо щойо теш Іиіііаш (Юііііагпшн. Сппиріе ай ешм Япет яегіпо 
регйиссгеіиг, пі сапіаііиш згпяиши йоіесіаііо ([ііапІаІіЬеІ. іи іріан- 
іаіііюі Імсе гог]ттея, ргао ііііиз ѵііас інстніііаіе поп сопірагаііоие, 
Зой но пінітепіогаііоие сріійі-т йіупа ѵійегеГнг, егі^епіея поя агЛеіі- 
Іі«пч‘ а Лес Іп іп ій ірзшіі. регаіпЪиІаѵіиіііз ^гайаіііи гітг.іа гогро- 
гаііа, с( і]іяиіп сагіинг, инйе зоі еі Ііша еі зіеііае Іисет яирег Іог- 
гат. 1-Л айііиг азсепйоЬаши» іпіогшя со$’іІаийо еі 1»и^ііеп<1о, еі 
шігаіиіо орсга Іиа, еі ѵепіпшя іи шеиіея пояігая, еі ігапчсоіійіншя 
оаз, мг аіііііііегенпія пропет нііогіаіія іпЛейсіопІія, иЫ раясія Гяпіёі 
ііі аеіогтпн ѵогііаііз ііаЬійо, еі пЫ ѵііа «аріепііа еяі, рег 4ііаш 
ііит опініа ізіа, еі (рте іиепші, еі (рте ііігпга яппі; еі ірза поп 
Ііі, яг Л яіс ея I пі ічіі, еі зіс егіі 80пі]юг: 411ІП ]іоІіиз 1‘піязе еі Іиіи- 
пип еязе поп еяі іи еа, ^еЛ еяяе яоііип, (рктіаш аеіегпа езі. Кат 
Ііііяяе (*1 іиіпгтп е^зо пои озі асіспшт. Еі Лит Іоіріітнг еі іпіііа- 
^1і14 ІІЧ; аііщіішіч еат шойісе Іоіо ісіп гопіія. о! 8ия]»іѵаѵішіі8 оі 
ге1і(]ііішнз іЫ геііігаіаз ргітіііаз яріі'ііия -*). <-1 гешоаѵіпшя ай 8Ііч*- 
ріПіін огія нпзігі. пЬі ѵегЬпт еі, іигірііііг еі Ііиііпг. Кі (рійі яішііо 
\егЬо Іио. І)оііііио пояіго, ііі зе регтапепі і зііт \(*Ііі8Іаіе аіірт 
птоѵапіі омтіа.-' НігеЬаишз егро: яі сиі яііоаі (шііпііпз гагпіз. яі- 
Іеапі рііапіаяіае л) іеггас ій аіріагпш еі аёгія. яііеапі еі ]пйі '), еі 
іряа зіЬі апіша 8І1еаІ. еі гпшзеаі яс ион не го^ііаіпіо: зііеапі лоиі- 
иіа еі ішаіііпагіае -Ч геѵсіаііопея. ошпіч Ііп.циа еі опте яі&шті, 

И оі 4іиг(ріі(1 ігаияонийо ііі*’), яі сііі зііеаі ошшно: ([іюніаш, яі іріін 
ашііаі. (Іігиііі Ііаег опініа: пои ірза ноя Госітпн. ^сй Геоіі поз <|ііі 
шатЧ ін аеіегітт. ІГі< йісіі* яі іаш іагеані. іріоіііаш егехегипі 
анпчп -і іи еімп, 4пі Іесіі еа, еі 1о«|ііаІііг ірз«‘ зоіиз, поп рег са, 
ней рег яе ірммп, пі аіиііаипь ѵіч’Ьшп еііік, поп рог 1іш>иаіп саг- 
ПІ8, пг.і|ие рег ѵогет аіііпйі. пес рег яопііпт ппіііз, пег ]іег аепі^та 
яішіііі іійіпіз, ней Ірзпіп. 4нет іи Ііія ашаишя, іряшп яіпо Ііінашііа- 
тин, чігіи пинг е\іенйііі:из ион ч). еі гарійа годііаііопе аііі^іінив 
аеіепіапі чаріічіііаш яирег опініа тапепіеш; ні счіііііпіеіиг Ітг. еі 
нцЬігаІіаііІиг а Пае \ ізіопея Іон^е іиірагіз ^пиогія. еі Ьаес тіа гаріаі еі 
аііногііеаі «*( гегсчніаі ін ішогіога уаікііа яросіаіогош чшіт. пі Іліін 
яіі нешрііегпа л ііа. цііаіе Гиіі Іюг иіоіигніпш ііііеііеісепііае, сш в) 

■і і пир. 2. 
і'нч.п. .я. 

) іізоиражоіті. оГіраны грсдчегощ. няхочящится на землі. 
‘ і (Мгііті. 
) а п.і и юно пел слі.дсіиііміъ нашего воопражешя. 

' ) тч п]Н‘Хндіііце<‘. 
7) чс. порігат. 
* чипсіпт вовііпснтііся, гкірщг.. 
’З мі^чгап1 л1і< ііі надііічлті. по !*пч і,. 

23 



яиярігаѵіипіч:. тише Нос вЛ Іпыа іи ггашіііпп Ііотіиі [иі *|? 
Е(. іяіий пиапсіо? Ап вит отпей геящ^етня, чей поп опт** іттп- 
(»Мвшг*)? ПісеЬат Ыія, еі я поп іяіо тойо еі Нія ѵсгЫх, ы- 
теп. Ііотіпс, Іп ясія. фіо<1 іііо Йіесиш г.чіім Ітцшгептѵ, Й пит- 
!Ііі« іяіо шйііч ІПІОГ ѵегПа ѵііеягегеі сит ошпіНпя йеІесіаііопіЪич 
чш'я. «лис «і* іііа: Кііі, чиітіиш аіі тс аОіЦ пиііа іат ге <іе- 
(ссіог іп Нас ѵііа. і^ппі Іііс іасіаш пйНис. еі- сиг Ніс яіт нечего, 
іат сшытіріа яре Ниіпя іесиіі. Шит егаі, ргпріег цшй іп Пае 
ѵііа аііфіаіііит іттогагі сиріеЬат, иі іе СНгіяішпипі саіПоІісшп 
' ійегот, ргіия(]шіпі тогегог. Сштіінііия Нос тіПі Ііеия иіеііч ргао- 
кііііі, пі іе еі іат еопіешріа Іеіісііиіе іеггепа яепит еіпч ѵійсат. 
і^ііій Іііс і'асіо? 

Сар. 11. Ай Ііаес еі фіій геяропйогіт, поп яаіія гееоіо ’), сит 
іпіегеа ѵіх іпіга йиНвиіе йіеч, ані поп іпиіі.о атрііия, йегиНші 
іеЬгіПич. Еі сит аѳцгоіагоі іріоііаш (Не, йеівйит апііпас рачча еяі, 
еі раиІпПіш яиПігасіа а ргаеяепііЬия. Ков топсиггііпия. чей еііо 
геййііа еяі чепяш, еі айярехіі айяіапіея, те М Ігаігет пкпті. сі 
аіі ітЫч Г]ііичі іріаегепіі яішііія: I Ьі егат? Тіеіпйе поя іпіиепя іпое- 
гоге .іііопііоя: Роиеіія Іііс, ішрііі, шаігеш ѵеяігаіп? Кео яііоПаш, 
еі ііеішп іі'епаЬаш. Егаіиг аиіепі іііеич (|іііййапі Іопііич еяі ^I|о 
ат поп регерте. чей іп раіпа (іеіііпрі ‘) Нііпрііінп і'оііеімч орінгеі. 
Ч’чо ашіііо, іііа ѵійіді апхіо *) гоѵегЬегапч в) ешп осиііч, Чиой іаііа 
чарегеі, аЦис іпйе те іпіиепч: Л ійо, аіі, (ціій йіеіі. Еі мох атЬо- 
Ьия: Гопііе, ішрііі. Нос согрич ііЫсшшціе, тіііііі ѵоя еіия сига соп- 
іпгЬеі: іапіит іііпй ѵоя горо, иі ей ІІоцтіі аііаге тетіпегііія теі. 
ійіі іиегіііч Сптфіг Папе яепіепііаш ѵсгПія ірііПия роіегаі ееріі- 
сачясі. сопіісиіі, еі іпргаѵевсепіе шогію ехегсеНаіиг 7|. Еро ѵегп 
сорііапя Йопа іиа, Неич іпѵіяіНііій, іріае іішпіііія Іи согйа ййсНпш 
іт,гит еі ргоѵепіипі іпйе і'гпве-я пйпііпіЫІея, раийеНаш еі ргаііач 
ареЬаі.і ііПі. гееоіет ірюй поѵегапі, іріапіа сига яетрег аеяіиаяяеі 
Йе яериіего. ^иой зіііі ргоѵійегаі іихіа согрия ѵігі яиі. (}ніа епіш 
ѵаійо сопсогйііег ѵіхегапі, Ій еііат ѵоІеЬаі. пі еяі аттик Пшпа- 
ітя шітія сарах Йіѵіпогит. айіипрі ай ІІІаш іеіісііаіеш, еі сот- 
шетогагі аіі НотіпіПич, сопсеяяит яіЫ еяяе рояі Іѵап.чтагіпат рс- 
гергіиаііопет, иі сопіішсі» Іегга атПогит гопіириш іегга я) іере- 
геіиг. Чпапйо аиіет іяіа іпапі1а.ч ріеііііийіпе Пппііаіія та® соерс- 
гаі іп еіия согйе поп е«яе, пеясіеНат сі ІаеіиПаг айіиігаііч, ерюй 
чіе тіііі арегиіяяеі; гришіріаш еі іи іііо чегіиоие пояіго ай ігіи- 

') Мите. 2й. іі. 
‘1 1 К.ор. ]Г*. 51. 
ЯІ яс. тепіе- шепниі. 
*І вс. іііа шогі. 
■‘1 іга еі ііоіоге с оттока. 
"1 = укорить. 
') ибо вь болѣзни нсиишяается человѣкъ. 

) = грах'г.. 
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яігат, епш гііхіі: іатп ппігі Ыс і’асіо? пои аррапііі гіеяігіегаго іп 
раігіа шогі. Лшііѵі еііат рояіеа, гріоіі іат сит Очііік егзатпч, ешп 
(ІшЪпмІаш ашіеіч теів шаітіа Йііиеіи с оНогщеІіаіиг грюсіат Ліе <1е 
сопіетріп ѵііае Ііиіня еі Ьпю тогіі^, иЬі ірм* шт аЛсгаш; іііія- 
цпе 8іиреііііІШ8 ѵігіиіет і’оіпіиае, <і«аш іи Йе^еѵач еі. еріаегепіі- 
Ьирцис иігтп поп і’опіііііагеі іат Іопіге а зиа сіѵііаіс согриз ге- 
Іішріеге: Хііііі, ішрііі, Іоп^е езі І)ео, пеіріе іітешіпш езі, пе Ше 
поп а^покеаі Іи ііпс зесиіі, ишіе те геапзеіісі. Кгііо «Не попо ае^гі- 
ітііиіз 8ііае, ((шшріа^евіию еі зехіо атш аеіаііз зііае, ігі^евіто еі 
іегііп аеіаііз тсае, апіша Ша ге1іёі,‘>?га еі ріа согрого зоіпігі оаі. 

Сар. 12. ГгетеЪат осиіоз еіиз, еі сопііиеііаі іп ргаесогсііа 
шеа тоезііішіо :) іп^епк, еі ігапзІІиеЪаі іи Іаггітак, іЬійегшріе оспіі 
иіеі ѵіоіепіо апіпіі ітрегіо гевогЬеЬапі Іопіет зииш пзчис -иі зіе- 
сііаіет, еі іи іаіі Іпсіатіие") ѵаЫе3) таіе тіііі егаі. Тит ѵого 
пЪі еі’Яаѵіі ехігетшп 8])ігііит, риег Айеоііаіие ехсіатаѵіі іп ріапс- 
іит, аг,і]ііе аЪ отпіЬиз поЬія соёгсііиз іасиіі. Нос тосіо ѳііат тент 
циііМат рпегііе, <рю(1 ІаЬеЬаіиг іп ііеіия, іиѵепііі ѵосе согйік соёг- 
сеЪаіиг еі іаееЪаі. Хечие епіт гіесеге аѵЪіігаЪатиг. іиниз іііий 
(ріезііішк Іаггітойік і^етіІіЬиягрю ееіеіігяге. грііа ііія ріегптдио яоіеі 
ііеріогагі ^те^1ат тізегіа тогіоіііішп, аці^па^і «пилтосіа 4) охбііпс- 
Ііо. Аі іііа пес тпізеге піогіеЬаіпг, нес отпіпо іпогіеЪаіт*. Нос еі 
ііоситепіір шошш еіиа, сі Гкіе поп Ясіа, гаііопіЬи^пс сегііз іепе- 
ЬапіііР. і^иісі «*"о егаі, грюгі іпііір тіііі ^гаѵііег гІоІеЪаі пізі ех 
оопбиеішііпе ріпші ѵ іѵепсіі (іиісірзіта еі сагізяіта герепіе сііргпріа 
ѵиіішз гесепе? іІгаіиІаЪаг еріігіеіп іезіітопіо еіиз, оиосі іп еа ірза 
иіііта аеё’НііиІіііе оіізедиііз теік іпіегЫапгІіепз5) ярреІІаЬаі те 
рііті, еі соптіепюі'аЬаі "гатіі «Іііесііопіз айесіи, пітцпат зе апйіззе 
рх оге тоо іасиіаішп іп яе сіигтп апі сопііітеііозчт яоішт. Ьегі 
іатеп оріігі іаіе, Пепз тепз. гріі іесізіі пор, ерті сотрагаЪіІе ІіаЬо- 
Ьаі ІЮ1ЮГ а те йеіаіііз іііі. еі зегѵііиз аЬ іііа тіііі' і^іюніаш ііа- 
<ріе (ІезегеЪаг іат таі?по еіпз зоіаіі», рапсіаЪаіиг апіша теа. еі 
фіазі (Іііаіііаііаіпѵ ѵііа. ^1^ас ппа і'асіа егаі ех теа еі ііііиз. СоЫ- 
Ьііо рг^о а Йеіп іііо риего, рраііегіит аггірпіі ЕѵоЛііів. сі сапіаге 
соеріі рзаітшп, сиі гсзроікІеЬаіішр оішііз Дотик: Мірсгісогсііат еі 
ішіісітп гапіаЪо МЫ, Потіпе я). Ашіііо апіот грші а§егеіпг, соп- ^ 
ѵенгпті тпіі.і ігаіѵо« ас геіі^іоеас іеіпіпае: еі Де тоге ІІ1К фіо- 
гпт оі’Ясіііт егаі, Гигтз спгапііініз. рі»о іи рагіе. иЬі Десепіег ро- 
іегат. гит сіз «ріі те поп Деяегепйиш е^кс гепзеііапі. цпогі егаі 
Істрнгі сои" г и п т ДіррпіаЬат. еоцие 1‘ошепіо ѵоѵііаііз ^ шіііцаЬаіп 
ггіісіаіит і.Піі поіпт. іііік і^погапііЬпр еі- іпіепіг ашІіспііЬик. еі 

м - тОсетіи. 
*) Іисіяііо. 
'*) ініііііш). 
*) 1,-опсіное. 
*) сь лпекою прерывать. 
"> ІГсал. 100. 1. 



я,,и" (1о%1'8 «е агЫігапііІшв. Д(, ецп іи •ііл-іЬіі» *„!,. „и 

П1І,.1І ѵ,'Ьеіпсп1сг Ш^ІіГмХ .Гше^ СГш^‘ 

2Г 1,,Ѵй,Пе е1 *ог‘° «опйШопй» повігае іссЫеге ис<о“' 
аіш (І0ІО1С йоіеііаш (Іоіогет теши еі йцдаіісі егійійа тж-егаііаг 
Сот ее» согрик еіаіит еві, ітив, гейітив яіпе Іаспшів \а по 
чие ... еь риесИшв ,шВ ІІЫ ітіітив, сит »С , еГ ап ' 
Чпит „ген, т*п ■), іат и.хіа яериісгит ровііс сайі сѵе т“™ 
чмап, Йероттеіиг. віп,і ІІІі, Йегі воЫ, 

»<І іоіо йіе ргаѵііег іи осенію тоевіив егат, | й'Й 
годиЬат іе т; роіеіцт, рио а) вашігев Йпіогст шиш пес іасіеіт 
П'ИІО кптмпЛшк *; тетогіае теле, Ш І.ос ип„ 

ШитеЮЛтж ѵіпсиіши, еі*»т айѵетаів тепіст. <ціае іат тлі ІЧІ- 
Іап іргЬо равсііис. ѴЬцщ еіцш, шіЫ ед, ш і.'т! Іаѵіш пипі 
атЬсаш іпйе Ьаіиеів потен іпйіішп, р„іа Пгаееі [Ыа^іоѵ «Нхе- 

2ЬСЙ “Г «*"■* «*,ит»4). І'-ссс е* І.о< сопіііеог 
„„ Г. ° . Міас р«м> огркапопий, ,,иоіііаш Іаѵі, <[ Ык 0гаг„ 

ЖГЯГ »шТШ, ^ ™"” е^сычійе^пто птё- 
,ь 1)<Ш1(1в Фл-Ыпѵі еі |.| пип шпгѵі а» пшія 

тіііраіши піѵеш (Іоіогет шеищ; аПрт щ егат іи ксіс п.ео'во- 
: іесоійаіив вши ѵепйісов ѵегвия Лшііговіі іиі: Ти ев е„іщ 

Неив сгеаіог ишніаш 
РоІі(]іщ гесіог. ѵеяііеіив 
Рісщ Йесого Іітііно 
Хосіеш ворогів ,*саііа: 
АіЧив яоіпіив иі. фііся 
ІІеййаі ІаЬогів ивиі 
Меиісвцие іеввав аііеѵеі, 
ЬисЧивгріе Ыѵаі апхіпв. 

ішіе раиЫіш геЙисеЬат іи редійтш вешшт 5) чш-Нт, 
(наш ишѵегяаііопеіпііме ешв ріат ж Іо 4 вансіе іи нов ыат1аШ 
,25* т.0И«“*т> ЧВД ««Ыо Йевіііиіия вши еі ІІІшіі Йог* іи сип 
вресіи Іио (Іа (На еі. рго Ша <Іе те еі рго те 1' Йіткі ш 
Ш.ів, (ри» еотшеЬ.ч.. еііііщпщі, .„итішп ѵеііеш, впЬвГепш^Ч) 

нашего искупленія. 

ЙН,?^"'1і'і^,,снво иеч««ыы,ис ВІМИЮ^ГЮ г,,. 
возвращая къ іцмвшин иисляыъ п~ 

) - помогая, облегчал ими. 
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еав евпіі тео, ы. ге(цііеи( іи еів, (іиипіат ііи щаШ аипн «.„ас 
110,1 ЙИІЧИиащ Іютііпч шііюгіщ шіегіп-еіапіія |і1отішп тент Еі 
ПШІС- (Оіііііеоі- ІіЬІ іи ІІЦеѵів. Ее.еті .(..і ѵоіег, еі ііііег- 
ргеіеіт аі ѵоіеі, еі ві рессаііті ітепиіі, іісѵівве піе таііѵш 
ехі.ииа рапс Іюгае, шаі.гет оспііч теів іпіегіт *) шогіиаш. пиае 
те пшііов ;шію? Лсѵегаі, иі осиіів іпів ѵіѵегет. поп іітніеаі- ве(1 
роііпв ві ед «гаийі сагііаіе. рго ресеаіі» теів Йеаі ірве агі іе 
1'аіег ілтіішп ігаігаш Сіігівіі іш. 

Сар. іх |ф> аіііет іат капаю согйс іііі іііо ѵіііпеіе іп Чио 
роіегаТ гейагрш сапіаіів аП'есінв, і'ппсіо ііЬс Ііепв повит ’рго ІІІа 
іап.іііа іи а Іипде аіінй Іасгішагппі рения, Чиой ііншат. сіе соппівво 
Ч"Рп еопви1(>гаііопе ііегіеиіогшп ошиів апінше, чнае іп АіЬші 
шоі ііиг. уштігіиат Ша іп Сіірйіо ѵіѵііісаіа еітш поікішп а сагпе 
іткошіа 8Іс ѵіхогіі, иі І.ииіеіиг ношен итт іп Ц<Іо тогіішжіпс 
еіив. поп іатеп аікіео Йісеге, сх %ті еаш рег Ьаріівщчт гечшпе- 
гаві, ітіішп ѵегЬшп ехіівве аЬ оге еіив еоиіга ргаесеріиш іпши. 
Ы (исіит еві а ѵепіаіе, Еіію іио: 8і риів йіхегіі ігаіп вио- Ыие 
геив епі «екеппае ірпів г). Еі ѵае еііаш ІанЙаЫІІ ѵііас Іттіпчт’ 
81 гапоіа тівепсогйіа йівсиііав еат. Оша ѵсго тт ехоиігів Йе- 
!|с4а ' еЬстеиіег, ййисіаіііег") врегатнв а%||№ арий іе Іосшп 
шѵопіге ішІпІ^епНае. аіііет ііЫ спишегаі ѵега тегііа 
вна, Чшй ІіЬі етітегаі піві типега інаѴ О ві сорповсшИ ве Іюті- 
пев Ьотшев; еі гщі ріигіаіиг, іп Йотіно Йогіеіиг *)!■ Еро ііа(|ие, 
Іаив тса еі ѵііа теа. Ввив согйів теі, веровііія рапііврег Ьопів ‘Шв 
аеі'Ьцв, рго цшЬив ІІЫ рашіепв ріаііав аро, пипс рго рессаіів 
таіпв теае ііергееог іе: ехашіі те ііег тейісіпшп ѵиінегит по.віго- 
піт (]ПШ; ререпйіі іп Іірію, ді вейепв ай йехіеіат іиаш іо іпіеѵ- 
реііаі рго поЬів. 8сю тівеиіеогйііег оііегаіат 5), еі ех согйе йі- 
ішввве йеЬК і йеІпіогіЬіів виів: йітіііе іііі еі іи йеЬііа вна, ві пиа 
еііат сепігахіі рег іоі аітов рові (1*1 наш ваіпіів. Гіішіііе Ііошіп. 
іімшііе. Оіщееі-о, пе іпігев сит еа іи ітііеіпт. «прегехаііеі “) 
шівепсопііа інйісішп, рпопіат еіопніа іпи ѵега вшіі. еі ііттівівіі 
ішвегп огйіит тівеі іі (ігйіішв. (.Ііккі иі едепі, іи йейівіі еів. Чц| 
ітвеіЧ’Ьегів. «иі тівегііів. еіів. еі шівегіеогйіат ргаевіаЫв. сні тіве- 
пеш-в іивпам. Кі г.гейо іат іаем-ів, <|т.й іе горо; веіі ѵѴіипіигіа е) 
пв теі арргоікі Ііошіпе. Хащ(|ие і!1а іттіііеіііе йів гевоіпііоііівв) 

внае шт еорііатіі виши согрив витрівш* сопіері аиі с.отіігі аго- 

■Іііітптп-кпп?'!?, Р’'!100*^? <2.Е1ю:”сипой еаеріп, до ойіцасо яоевреееиія, въ иго- і ивополо,ьтіость. иг пспіш Інір ѵіѵегет. 
2) ЛГац». 2і*. 
") сит іЫисіа. 
Мг Пор. 1. :я. 
') нуСъок'г‘1,: іпаіпчи ііКіяпі. 
') нреодолі'.ті., іюбѣяіп І>. 
) І’іІМаІ. Я. ІГ». 

*} желаніе. 
') «л)оз«с, июг« 
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^гГ™,:ггаѵ,і *^г"ш 
*? 'Г"-“ Гтйегі г»і п1»ГГо!Т^“с ^г"' 
Н.'іѵ'*" І^З яи,е‘, *®яшіап іЦшЕ заш-іаго. чиа ЛЫНігаі ев* 
иш„|^!,||1„, Чщ»й еѵаі ошгаьши иоЫв >). п„* 'гіш пЬа !!, 
ІП.ВІ.В сотри*,,8 Й.-Іісіа повіга еі пцдаем пиіЛ оЫ с а еПиЫ 
шуешепя ш ,!1о, іп цио ѵтсітпв. $„і, еі гейтйеі “піепі ’п 
йшішпі: фиі4 а гевііюе* ргеЫпт, пип по* еіпіі, ш по, ;гаГега, 
еі ). А(І ели ив ріеіп позігі васгашсиіит Ііеаѵіі апсіііа Іш апі 
тат впит ѵтспіо <ІЙеі. Кето а ргоіесііопе 1„ Л вгитр I ' 
Кои «а шіе.ропаі пес ѵі пес івдМік ]ео еі д~гп V, ! " 

•ихиваіо.і саШйо вей геаропйеііі, йшіівва йеЫіа явя аЬ еп с,о 
пето геййеі. Чиогі рі о поЬів пап йеііеш іеййійіі 8іІ ог»о іи 'пасе 
стп ѵіго апіе ипет тіШ, еі рові пнет ішПі ппріаекі аіі 8еѴѵі 

ІІЫ 1™йпт ,*А| а«еі «* сит Іоіегапііа. иі еит пиоцие Іпсгагеіпг 
Ш»і. Еі твр.га, Потто тошц І)епв теив, іпвр.га вегѵів Ішв (іТ 
І1ІІШ8 теів, йіив Ішв, Йоіпіпів теів, п®и8 еі ѵосе еі согйе еі 

Й&ТЛ П*/,и0ІЧІІ°‘ Ьес теІ,.іпегтІ ай аііаге Іпит 
Мошсае іатиіае Іиае сит Раігісіо дпонйап. еіив сошиКе пег иГ 

іт саіпет шігойихізіі те т Ііапс ѵііат, пиетайтойітГ игвеіо 

саіііоіііа ^ 

СіштГниіт1С^1Гав!‘ МП,‘°,ШП ^ » 

ІДЪег X. 

со®шЧпч*яит8СПІ*0Г тив’ с^“«эдага №, аіеиі н 
' ашпюе «Ж». тіга ІИ еат. еі соаріа ІІІ„ 

,0 , еі рствійеав вше тасиіа еі ища г). Идее еві вися п.еа 
ѵіі?г !''1иьг’(Чш еа чРе Яаийео. г|імпііо яаіщ.и цаийео Сеіепі ѵего 
Ѵ.іае І.ишв Іапш щіиив ПепЙ и „иапю питія Иеіиг еі іа. о и а"і 
Непйа, пиаиіо тіиив Иеш,- іи 'еів. Ессе 

Ч Колос. 2. 14. 
*) — ІІ08ІІ. 
а) = сограждане. 
*) 1 Кор. 13. 12. 
1 Ефес. 5. 27. 
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еріопіаш С|Ш іасіі еат, ѵнйіі ай Іпсош ■). Ѵоіо еат іасеге Й іи 
еопіе теп согат Іе іи сіші'еввіоие, іи яіііо аніет тео согат пші ■ 
і ія (сяііЬіін. 

Сар. 2. Еі Ш)і фіійст, Шшіпе, сіііиз осиііз пийа 3) еві аЪуз- 
ліі8 Ънташе гопясіопііас, і]ііій оссиііипі іівкеі іи те, еГлат яі иоі- 
Іет гоиЛісгі ІіЬі? гГе опіш тіЬі аЬчсоіиІсгет. поп те Ш»і. Хипс 
аи^етп ерюй ^етііич теня іе.чіік очі сііяріісегг те тіііі, іи геЛЦ.цеч, 
еі р!асе«. еі атагіз, еі (.Іеяійегагія, иі егиііевсат (Іе ше. еі. аЬіісіаш 
те, аЦие еіі^ат Іо, еі пес ІіЬі нес шіііі ріасеат, пізі йе Іе. ТіЬі 
егё‘°» Г)опіІпе, тапіі’еяіич чшп, г]ііісішк|ис 8Іт, еі ^ио Ггисіи ІіЬі 
сопЛіоаг йіхі. Хеіріе епііп ій а^о ѵегЬія сагпія еі ѵосіЬия, чес! ѵег- 
ЬІ8 апітае еі сіатоге соуііаііоніе, гріет поѵіі ангія та. Сит опіт 
таіпй вит, пііііі езі аііий сопйіегі ІіЬі. диат йікріісеге тіЬі; сит 
ѵеі о ріиа, піЬіІ еяі аііий сонйісгі ІіЬі, гріапі Ьос пои ІгіЪпеге тіііі: 
(ріопіат Іи, Оотіпе, Ьепейісій іившт4), вей ргіиз еит іизіійсав 
ітріит 5}. Сопіевзіо ііадие теа, Пеи§ теив, іп соіізресіи Іио ІіЬі 
Іасііе Ы, еі поп Іасііе. Тасеі епіга вігерііис), сіатаі аіТесІи. Кечие 
йіео гесіі аііциій ЬотіпіЬия, чиой поп а те іи ргііів ашііегіз, аиі 
еііат Іи аіічиій Іаіе апйіз а те, чпой поп тіііі Іи ргіш Йіхегіз. 

Сар. 3. (^шй іпіііі ег^о езі сит ЬоттіЬиз, иі аисііапі соп- 
Іеввіопез теаз, еріазі ірзі запаіші віпі отпев Іапеиогев теовРСигіо- 
8ііт ^епив ай соьгЩ№сепйат ѵііат аііепат. йезійіозиш ай соіті§еп- 
йат зиаш. і^иій а те (ріаегипі аийіге, (}пі яіт, чиі поіипі а Іе 
аийіге, чиі кіпі? ЪЛ ипйе всііті, сит а тс ір8о Йе те ір§о аийіипі, 
ап ѵегтп йісаіи, аиапйоіріійет пето зсіі Ьошіішт. циій а^аіиг іп 
Ьотіпе, пізі ярігіінз Іютіпів. чиі іп ірзо еві 8і аиіет а Іе аи- 
йіапі (Іе во ірзів, поп роіепті йісеге: тспіііиг Ротіпив. ^иій езі 
еіііпі а іс аийіге йе зе. пібі со^позсеге ве? С^иіз рогго со^іювеіі 
еі йісіі: іаізит еві, пізі ірзе шепііаіиг? 8ей діііа сагііаз опшіа 
сгейіі е), іпіег еоз »1і(]ие, диов соітехоз зіЬішеІ пиши Іасіі. е&о 
гртчие, Лошіпе, еііат віе ІіЬі сонйіеог, иі аийіапі Ьоппиев/ <ріі- 
1,114 йеіиопзігаге поп роввііш, ап ѵега сопйіеаг, зей сгейипі Шіііі, 
Чногти тіііі аигев сагііаз арегіі. Уотт Іатсп Іп, шейісе теиз 
інііте, ірю Ігисіи іяіа Іасіаш, еіічпа °) шіііі. N0111 сонісззіопев 
ргаеіегііопіт іпаіогтн імоогши, іріае гетівівіі еі Іехівіі, иі Ьстгев 
те іп іе, тпіаиз апішаш теат ййе еі засгатепіо ш) Іио, сит 

') Іоан. 3. 21. 
О - еегрй. 
3) открыты Гг. 
^ ІІсал. Г». із. 

1 г. і> ты благословляешь праведнаго, еді-іавъ его таковымъ изъ безза¬ 
коннаго. 

г‘) — т. словахъ. 
7) 1 Кор. 2. 11. 
“) 1 Кор. 13. 7. 

= обнаруятвать, разъяснять 
,и} крещеніе. 
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ІедпіШ"- е» ашііппціг, е.тсіЬші .ч.г, по Ліпііиі щ Йехретііой* 

оеШпор.гьч,,,1; *•« ,!ѵ,'еі1е1 ашпге тІ*вгісо«ііас Ь,а* еі йні- 
■ ,,е „Віанае 'пае. Чиа роіепз ей отніч І1ійппт •) ■ “ 
■рчші Ы С0П8ГІУ8 іпііпшіаіів мае. Еі йоіесічі 1тшк' ' .,„ 11 

=ГЛГМ !Г-".Ѵі*й= 
богат щ спнйіеог пег Іи» Мм™иГ 4 ^ ’ ВІіаш Ьоштііш.ч 

ей: 

іР8п ’ ,ЮИ ",, ,,Й, І ,,е 1пе ““«*»**, * 

рітіЛш^иЙЕгі.Т *'ГІ,СГи М/0,ПП‘? Л" С011^аи,1аѵі шШ с„- тпі, ят аийтпні, чнанпнн ай Іе ассейат пишете Ню еі оіше 
1)10 ше, сит ачйіоппі, (Ціапинн геіагйег ронйеге тсо Р Іпйіпйт 
те аШіию N он опіи, рагѵнч ей ІѴпеІич. ПотРю'5 

ни Ль ІЙ! ргаііае аВпіт,г Йе ноЬІ8, « а пііііік гоцепч »го ноЫй 

Я а /га*6И1Иа] а,|ітів- Ч'-Й ашапйшп йоге.,. еЛіоІеаІ іп 
те чиой йоіенйнт йоесз. Аиітик ИІе |ос (асіаі Гга«впшч поп 

Іеп^еГйе 7“ 8,І0П,т .““«“О™» Ч'ЮГШ,, ой Іосиітн ей уашіа- 
**'■ °* й«*‘*"* «Іехіега ІЫ0п1Шіа »), пей ГгаП-гнпя УіГѴші 
чМшЯІт-1'> Ш 11' "||!■; ‘*ві аиі.ет инрі-йіпн, т*. ошц шт*шт 

• і т ню шеі чисиййши ііпипкнн шйшпеипіінш Іііаі , рѵопіоі- 

г*г;,,гню'ггг "т"" «*•«" 
К:ѵ к 

Ч гижестми поим. 
) Іісил. 14:;. в1'. 
1 “Кончи іч*лі,нп 1 ше, го;п:ггі.. 
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Ч™ 1Ѵа‘гск "■“> <1404 ЙІЬ» 1.14* 1*41 ЮІНІЧІІ Йо.пШОЧ пюоч 
4 1,1 **■»■"“» « Ѵ|* «есіі« Йо ІО ѵпеге. Еі Іше пііій 
ѵеіЬіші ішіііі рапші еіаі. чі ІМцяАікКіь ргнРсірогеІ. нічі еі пкіепь 
рі-аепоі. І-.І еі» ій «до Іигііх еі йіоііч, ій аяо віііі нііч »иі8 іі.шіч 
см" "‘*'епи Рып чіо, іііаі <рііа чіііі аііз іиія ІіІ.і мй.йііа окі шпші 
ШКІ, Рі. шйгшйак іпф ЫЬі ішіа о.чі. Рагѵійич хиш; чей ѵіѵіі чош- 
рег раігг шпик, еі ійопеич ей „ЙІіі Нног міеич. ІЙош ірче ей епіп, 
Ч’Ч Е'і-чшп "іе РІ ішчюг то: оі іи іряе р8 финіа Імта нм», іи опт- 

!’“•“*> Ч“» чіеппи Ѳ8. ОІ рпияіиаш «опт кіін. ІмЙісаІіо «що Іаіі- 
І иь, <11*11)118 шІіС8 иі чоп іа іп ипн ерііч Іиегіпі, чей (|ііія іапі чіп, 
оі чин іійішс яиц. Ней нэдие пю ,ряо.„ Йіішіісо. Кіо панне ашііаг! 

1«ір. в. Іи етт. Лопппе, йіішйсаа те. ци« ніаі пето чсіі 
Ію лишив, ірніе чшн ііоіііііііч. нічі крігіНм Ітніініч. і.пі іи ірчо ей V 
Іа шеи ей аіирнй Ііоіішііі, ччой нт: ірчц чсіі «рігііщ Іютініч ппі 
111 ірчо 08С 1н аіііеіп. Ііонііне, чоів сіич онтіа, іціі Іеоікіі ешп. 
Еро \ею ппашнч ргае то сйцресій те Йі.чрісіан], еі аечіітош 
те Іеіташ еі сіисгеіп, Іанюн аіііщій йе Іе ясіо, ірюй йе те почеіо 
ЕІ сегір ште і ійеншв рог чреейит іп аов^таіе, .тнйшп іасіо 
ай моют -), емйео циан, йін р*-*вгтог аЬв Іе, шіііі чип, роае- 
8СІИІ0' «оаш Ніи, еі іатеп Іе неѵі ипііо итйо рн.чче ѵіеіагі. Еео 
ѵеіп ЧшЬм ЮПІ11ІІ0НІІ1118 гечічіего ѵійеаш, чиііш.чѵі нон ѵаіеаш 
печею. ЕІ чреч ачб, і|иіа Яііеііа ея, і)иі нич пни чініч Іепіагі чіщга 
і.иаін ітячппив І'егге: .«<1 «И* опт ІепПНіоне еііач, ехііниі „і 

■ ро*нпил чччіінеге >). Соптеаг е,*„ уній йе те чеіаіп. Лійіе» рі 
І1111Й ЙР ШР нечсіапі; «ввпіаш еі Чітй йе те *еіё, Іе тіііі Іиоеніе 
С'"‘ 1,1 члой Йо то невсіо, Іат йііі нечоіе. йонео Іпші іеноілае 
теле чіті тепйіея іп ѵійііі пт ■'). 

Сар. «. N,111 йііНіа, чей согіа сшівсіонііа, Нотіііе. ант Іе Еео- 
сшачп 001 шеііііі ѵегіш Ііт оі апіа.і іе. Ной оі оаоішп оі югга 

... Ч<1* Ч) р-і* чнпі, весе 1111ЙІ411, ШІІІІ йіеппі, щ аінеш’ 
пор. ооччані йіеоге нпіпМінч. ні чіпі ііючсмчаііііеч. АІІіііч аііінн пі 
пнчоооЬопч. от іііічм іпч ш-іч. еі пііѴегіо .1 йіаш рі аочіаімч. сш щічо- 
11НМ1Ч ііюгіч ‘): аішіріш ... (пата чщйю Ітрнншіг Іанйоч (нач 
Ч«н- ' Нон, пню, она, Іо анш? ярадйш, он-|и.гіч. нео йоенч 
Г.іііір.иІК. „СО еаіійпгеін Іноіч. оосо ічіі.ч анінпін ноійіч. нон йпіое.ч 

іпоіоіііач сапійопапнп ишпііншіапіт. шш Почти оі штпоніопіт 
оі. агіпікіипп «пи ѵОіііі'Пі.ілііі. пои шанца ѵі тсІЗа, шт іт-шіна ап сп 
ШнИа ) .-апііч ліщііилііщч. Кт, Іігі.г амт. пин анш Ік-ши ипчпм 

а,,|м *|,іачиЬніі Іііпчи, <ч, (ЦіаіікЬіт ѵосеш. ѵі ггаепнЬш» 
оі ні-чц. (|Пс‘іімІа,-і пііііиі, оі; <|ім іікіаіи анфіехііін, шш ант 

I • ІЮ|і “ п. 
) 1 Іи»]і 1^. 1^. 
) і К**?», іо. і:;. 
) ІІІИ‘Д'1. .ШЦП 111. ТішіШ!.. 

і’іічл. У. Ій. 
I ДПггуіШІіІІІ И іі]М;ііііыіі. 
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шеиш, Іиетиміс.еиі, оШтет, сймпп, ашріехшп шіегіогія Ітшінія 
теі Ніи Ы*еі апішпе ідсаи, (]ш й шяі саріі іпгия, еі ііііі ниш 
(цині поп гари Юшрщі, еі иіи оіеі, іріой пои врага! Щж, еі иЬІ 
,ирИ <рЫ поп пит* гйасііая, еі иЬІ Ьаегеі, ,цю,| и„я йіѵеіііі 
яаііеіая Нос еяі фіой ант, етші Т)еіші швпш ниш. Еі ацій оВі 
1,ис; ІІ]**т'взѵ' Іеп-аін, еі йіхіі: поп вши; сі .ртсошшрю іи еайет 
мті, ійеш сопіеяча яшіі. Іпігггораѵі шаге оі аЬуяяоя щ герііііа 
ашшагшн ѵіѵагпш, еі гекрошімппі- пип яппшч Пеня шив. ,1им,ѵ 
яирег поя. Ь*гг*в»ѵі аигая ПАИ*, еі іш,„іі ниіѵегчіія аёг Спш 
!"со1й *ПІК (.аШіиг Ашшювпс®*), ниц ом Овив. Іпіегговаѵі а, - 

Й«|1а!-; »<Ч"е т вши ня Пеня, ,|иеш ч.,асгІ5, 
Ш11Ш1ШІ. Еі йш шііщішя пя, циае іітшічіані *) сагпів теае- 
1І1М5І15 тііііі Йе 1)е теп, ЧжЙ ѵоя поп емія; Йігііе щі'іі йе ІИо 
ііпрші. Еі ехіІнтаѵегіші тоср тарпа: Іряе іесіі поя. Іпіеітощіііп 
іпеа. шіепію шеа. еі геврмцр еогапі яреоіеч сегшн. Еі йігехі те 
асі 1116, еі йі; і нпіп: Іи опія ея? 11 геяропйі: Нота Еі весе сог- 
ріі8 еі анти ш те ішііі ргаеяіо кит, штт ехівгіпв. еі аііегшн 
тіегшя. ЧДНЙ Іюгпт ей, ішйе цпаегеге йеіші Пешн шеиш. пчеш 
чип Фіаезіѵегаш рег согрщ а Іегш падие ай саеіппі, оиоичіше 
роіт тіііеге иинітв, гаіітя «сиіогшп шеогит? Чей теііия пчой 
тіепіія. Еі (рирре гепішііаііаиі опта* іічцііі согрпгаіея ргаеяійеніі 
еі иійісапИ йе вицріШ геярішктиіішя гаоИ еі Іеггае, еі опіпіііт 
гр.ае іп еів г-ипі йкепііиш: поп япптя Пеня, вей іряе і'есіі поя. 
Нито іпіепог сорпоѵіі Ііаес рег схісгіогів шіпівІегіЯ еро іпіе- 
пог сорпоѵі! Ііаес, еро, еро апішпя рее яепяия согрогія теі. Іпіег- 
юрам 1ПШ1Й1 тоіет йе. І)ео тео, еі гецюийіі пііііі: поп еро чти 
ей ірве те іесіі Хоппе оптіЫіб, диіііпв тіерег .епчня еяі. арра- 

ееі Ііаее яресіея? Сиг поп піішіішя еайет Іоірпіиг? Аттаііа рияіііа 
е тарпа ѵкіеш еаш, чей іпіеггораге пеіріепні, поп епіш ргасро- 
яііа еяі еіч МтЯапІіІшя яепяіі.ия іпйех гаіі.ІІошінея апіеш роя- 
миіі тіоггораге, ні іпѵіяІШі* І)еі рег еа. ірше Іііі іа *шіІ, іпіеі- 
.есіа еопярісашііи- ■), .чей ашоге яиЬйшіІш- еіч. еі япіійііі ішіісаго 
ион рояяіші. .\ес гечропйепі іяіа іпіетторапіііоіч, пічі іийііапІПоіч 
пен ѵогеп, я,чип нпИапІ, Ій ояі, ярееіеп, янадп, яі аііпя т иинш ѵі- 
чеаі, Ши* апіеш ѵійепя іпіегтреі. ні аіііег ІШ аррштаі міііег 
"Ш. чей еойеш шойо іИгііріе аррагепя, Иіі іппіа еяі. Ішіг. Іооні- 

і.чг; тіо ѵего оппиішя Імріііііг. .чей ІІІ! іпігііеітпт. опі еіпч ѵосеін 
асеоріані іопя іні.пя опт ѵвгііаіе < опіепші. Ѵеіііач епіт йіеіі шіЬі 

* 'ч1 І,е118 1|11Ы саеіппі еі іеіта. пвірю ошне еоі-рнч Нос іііе.іі 
10ПШ1 наш,-а ѵійепіі: ппйвя еяі „оі** пйноі- «ц іп рапе, і|ші„, 

<> ». лт Іи теііог е?, М'Ьі Лісо, апіт*ч, «[іішшш Ьп тоіет 

) і- і*. нувстна. 
) Римл 1. ‘*М 

согрогіч Іиі. ргаеЬоич еі ѵіЬіш. пиоіі пиШпп согрня |ігаеяЫ, сог- 
рогі. І)еіь аіПепі 1ті8 еііат ііЬі ѵііае ѵііа еяі. 

Сар. 7. ЦіііЛ огрп ато. гит Пейт теши ато? С^иія еч*. іІ!е 
яирег сари г апііпае шеас? Рег ірзаш апішаш теат ачіеікіат аЛ 
Шит Тгап.чіію ѵі-11 тгаін. гріа Ьяпгео еогроп еі ѵііаіііег еопі|іа- 
цеш еіпя геріео. -\.ш еа ѵі герегіо Пешп інеіпт наш герегігеі. еі 
еЧ'іч® еі Ш11ІПЯ. ірііішя поп ечі іпіеііесіня, грііа еяі еайеш ѵія. і|ііа 

ѵіѵииі еііаш авгит строга. І-.чІ аііа ѵі* поп яоіпш іри ѵіѵійсо- 
чей еііаш гріа яопяіііео сагпеш теаіп, іріаш пііііі ІаЬіісаѵіІ І)оті 
пня, іпііепя оспіо. щ поп апйіаі. еі аиѵі, ні поп ѵійеаі, чей іііі, реѵ 
іріеш ѵійеаш, Ііпіч. рег іртт ашііат; еі ргвргіа яіпріаііш ееіегія 
яеййЬна яейіішя япія еі оі'Нсііч вііів, іріае і'іѵег.ча рег еоя аро. шик 
е§о а и іонія Ггапчіію еі іяіаш ѵіш шеаіп; пат е! ііапс ЬаЬеі еіршя 
еі іішіііч: яепііипі епіт еііаш іряі рег согрич. 

Са]і. 8. ТгапяіЬо егро еі іяіаш ѵіш паіпгае шеае, цгайіілія 
авеспйепч ай епш, іріі Іесіі ше: еі ѵепіо іп сашроя еі Іаіа ргае- 
Іогіа ‘і тешогіае, пЫ яіші Ніеяапгі іііттіегаЫІіііш ітафтіш йе 
сіііжсетойі геіііія яепяія іиѵесіаііті. ІЬі іесепіііітп еяі, іріісіріій 
еііаш сііуііащіія, ѵеі оорелйо ѵеі ініініенйо, ѵеі ніепппрш ѵапапйо 
еа, іріае яепяпя аіііоегіі; еі яі іріій аііті соштепйаііті еі герояі- 
Ітп еяі, фіой попйчні аЬ.чегІтіі еі яерсііѵіі оЫіѵіо. Иіі днапйо 
ч.пн, роясо, ні ріоГегаІш- циісциій ѵоіо, еі іртеіііші яіаііт рго- 
йечпі, ѵріаейаш геіріігітіпг йіпііиз, еі іаітріаш йе аііяіпіяіопішя 
(рііігаяйаін гесеріаіаііія егншпнг, унаейаш саіегѵаііш яе ргогчпті. сі 
йчііі аіііці реіііиг еі іршегііпг, рговШипі ін шейішп. іртяі йіееп- 
Ііа: йе іогіе поя яттіч? Еі аіііро еа тапп согйія а іасіе гесогйа- 
Ііопія шеае йопес еппііііеічг '} фіой ѵоіо аідне іп сопярееіит 
ргогіеаі, ех аініііія. Аііа іасЩІег аііціе ітрегіигііаіа яегіе, чіепі роя- 
ентиг, аиЬеепіпіпг, сі сейині ргаесесіепііа сопяеіріепііішя, еі ве- 
йепйо евпйітіпг, ііепті сит ѵоічего ргосеяяпга. ^пой Іоіпт Яі, 
енш аіігріій пагѵо шепіоі'ііет. іііі яппі ошпіа йічііпсіе еіиегаііпо 
дне яегѵаіа, іріае ыю дпаеірю псііііі іп^саіа яппі, яіепі 1п.\ аііріе 
опте* соіогея іогшаеіріе еогропті рег оспіоя: ]іег апгея апіеш 
ошпіа репега яопогнш. «ммедие ойегея рег айііііпі паппш. оншея- 
іріе чарогея рег огія айіішп; а яепяп 3) апіеш Іоііня согрогія, іріій 
■І11ГИ11І. іріій шоііе, іріій і'Ыійіііп іііційипіѵе, іепе апі аярегшп, 
«гпѵв чеп Іеѵе, яіѵе ехігіпяасіія яіѵе іпігіпяеспя согрогі. Навс ошпіа 
гесіріі гесоіепйа, сшп орпя еяі, еі геігасіапйа ргапйія шетогіас 
гесеяяпя, еі пеясіо іріі чеегеіі аідие іпеЯаіоіея яіпич еіпя. іріае ош¬ 
піа япія фіаеіріе і'огіііпя інігані ай еаш еі геропшіінг ін еа. Мее 
ірян Іашеіі іпігапі, чей гегнпі яепяагпш ітауіпея ІІІіг ргаеяіо яшіі 
сорііаііопі гетініягепіі еав. І^пае ірютойо іаіігісаіае яіні, ірііч 

) рі-.іріогішіі здѣсь ві, смыслѣ и смѣщеніи знатнаго иша. ішллм, и меіяф, 
') сдѣлаться яснымъ. 
а) = рег ввивши. 
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іікіі, сшн лррагеаі. ірііЬин ясііяіі.мія гаріае яіш. пііегіііяери; гесоіі- 
Лііае? Хпш еі іи іепеЪгів аілріе іп яііепііо сііміі ІіаЬііо, іи тешп- 
гіа шеа ргоіегеі, яі яоіп, счйогек, еі йіясегио и і« г міішш ей пі<*- 
пшц ініег (рю.я аііоя ѵоіо: нос іпсигліпі яопі аПріе регіи Ишііі, 
(рькі рог осніоя ііапяішн сошійего. сит еі іряі іііі *іп*, еі еріаяі 
впопад ш гереіыіі Іаіеллі. Хат ог іряоя роясо, ві ріасеі, аі(рю леі- 
ч,ш* ііііссі. И (рітяеоиіс Ші.тт ас яііеійе рчіШіге саніо еріапіпш 
ѵоІО; ііиаірішчріе Шар соіогшн. еріае ніііііеі інішія іЬі яшіі. ион хе 
ініегротші. несріе іійеггишріші, сиш тіісяппгия аіііш геігаскіінг, 
()ііі іпіЫхіІ аЬ аигіішя. Ііа сеіега, ерше рег хеши* сеіегоя інрсяіа 
я*Ч«е соііёеяіа хин*,, гееогЛог, ргош ІіЬеі: ег аигаш ШіопшГсіік- 
сстно а, ѵіоіія 1ІІІІІІ оіілсіеш, сі іиеі ЛеГпііо *), Іеііе ачрего, пііііі 
І.ііііс гріяіапйо ікчріе соиігеоіапйо, яееі гешіньсешіо апісропо. 1п- 
іня Ііаес а^о іи аиіа іш^биіі шеніогіас теае. 11ц епіпі шіііі саеішп 
еі іотта сі шаге ргаевіо хин*, глин оіншінія, (рае іи еів яспііге 
роіиі, ргаеіег іііа. <ріае оЫііия яиш. Лн о* ірзе шіііі оссшто, піе- 
(рю гесоіо, гріій. іріашіо, еі нЬі ецегіш, ерюгріе тоЛо. садиі а^егет, 
айесіпя іпегіш. ІЫ вшіі шшііа, (рте* біѵс ехрегіа а те, віѵе сге- 
(іі*а іпеіпіпі. Ех еаЛеш соріа ейіат яітіііііійінев гегшп, ѵсі ехрег- 
тагшн, ѵоі ех сія диая ехрегіия яшп сгейііапті, аііая аігріе аііа», 
е* іряе сопіехо ргасіегііів, аЦію ех Ыя еііат Ііііигач асііопея, еі 
еуопіа, еі «рея; о* Ііаес отпіа шгяня еріаяі ргаекеіШа тейііог. 
I*асіані Ііос апі іііті: йісо арші те, іи і*»чо іпі»епіі біпіі апііні 
шеі ріено Іо* еі іапіагит гепіт ішаі*ііііЫіч; Еі ішг апі іііші §с- 
(рнйпг. О яі свят ІІОС- ап* ІІІ1КІ! АѵсПаі Приз Ііос ап* іііші! Шо 
арпгі те іяіа: еі сшн еіісо, ргаевіо вин* іша.ірпея отпіпіп, сриіе 
ііісо, ох ошісш Ліеяапго тсшпгіае, пес отніно аіі^иій погпт еіісс1- 
пчн, чі гіоіиіячыі*. Ма^на Іч*а ѵіз ея* пктіогіае. шаіпіа пітія, І)опя 
пишя, ропепмір ашрііпп ,** інНпііши. і^міч ;н1 Гіинішп оінк ]юпо- 
"і*? і‘^* ѵіч ех* ііярс аніші шсі а*гріе аЛ шеапі пагіігаіи ]іог*.іпе*. 
псе* еіф і]»яо са]ііе» *п*шм. ерюеі мпп. Кгіпі апітия ай ііаЬепйши яе 
ірячш аи.ціі8*пк ея*. Ег нЬі яіі. ершй япі пои еарі*. ох*і*:і 
іряпт ас ион іи ірло? ^ітми.ііп егі^о мои саріг? МиКа шіііі яіірш 
Ііос оінігііііг аЛітгаІіо; ч*нрог аррпйіешііг пн*. К* шіііі Ііптінея 
айшігагі а!*а ііюійіііш. ей ш«епц»я Имей,ня нкіпЧ еі Іа*іяяіто.ч Іар 
ч!ь Лшмішші, ег иееат атііііііін, с* р;угоя яійеппн, р* гріішриін* 
яе ірміч. псу інігані.ііг. іріой Ьаем- ішініа снін йісегсш. поп е*а ѵі- 
йоітпі пемііія: мое Іаіпеп сіісртп. пізі шетГоя е* Птйнв е* Пшніпа 
сі чійі‘Пі, ерше ѵіііі, оі осенипш. сріеп» січчііеіі, інЬиз іп темішіа 
пн*а ѵ ійегеім яратіія Ггпм іііцгіріііпя, і|ііаяі Гпгія ѵійегені. N ос ем 
і.шпчі ѵіііенйо аЬяогІщі, ({панііо \іе!і оспіія; пес іряа, ыш* арий іме1, 
яемі ішауіпея ‘‘огіііп. Ій ішѵі іріій ех «ріо $ещяіі согрогія ішргеія- 
яііні зі* пііііі. 

1 '■<•111111(111 («(еіі-іні), оеннрк иренмущі-сііісшт «з,. лендъ, иіірсъ. 

Са*і. О. К<ч1 ион еа яоіа і*е>*а* іиіімепзя ія*а сарасііая темно¬ 
те теае. Ніс янн* іііа оншіа, еріае ііе (І0(*гінІ8 ШюгаШшя ]) рог- 
серія поиЛшн ехсігіі-пт*, грімві гешоіа ініегіоге Іое-о. поп Іоси 2). 
пес оогіпіі ініа^іиея яееі гея ірвак «его. Хаш (ріігі яі* Ііііо.гаіига3), 
сріій регіііа еііярніапйі4), ерю* дечіега ертовііоіішп 5], (]ііісг|пій 1ю- 
1-И11І ясіеі. яіс сяі іп тепюѵіа теа, чі поп гегепіа іта^іис геш Го- 
гія ітіігріегііп, апі «ипіргіі е* ргаеіегіегіі. чіпіі ѵох ішргезза рег 
ап гея ѵсяіфйо. ерю гесоіогеіпт гріаяі яоііагеі, сшн іаіп нон копаге*: 
апі яіспі оЛог. Лит ігапяіі еі еѵапеясі* іп ѵепіоя. оііасіиш аГІісіі, 
ппеіе ігаіісіі іи піепюгіат ііпаріпещ яні. еріаш тпіпіясеікіо гере- 
іаітія: апі вісиі сіЬц.ч, (ріі сегіе іи ѵеиігс іаіп нон «аріі, г* іашеп 
іи шетогіа опаяі яаріі: апі кісні аікрііеі, еріой согроге *ап«грийо 
яеиіііт*. грюй еііат яерагаінні а ноЫя ііііауіііаіпг шошогіа. Ы.аг 
(|иірре гея пои іпігоіиіііітіпг ай ран», яей еагшн яе^іае іиіа^Іпея 
шіга сеіегііаір са]іінпінг. еі тігія іатеркпп сеііія герошіпіит, е* 
імігаініііег гесогйанйо ]»гоГептііп. 

Са]>. ІО. А* ѵего спіи анйіо ігіа .чепега ея$о еріаеяіііишпі: ап 
яіі, «рпй яіі, еріаіе яіі, яоіюѵшм (рііеіоіи, йііііпія Ііаес ѵегЬа соиіесіа 
япні, Ішаі*іпе8 іепео, еі еоя ]іег литая ешм яітефііи ігаікизяе ас 
іаіп поп еяяе чсіо: тек ѵего іряая. еріае і Шз яі^пійсаніиг яопія. пе~ 
еріе ііііо яепяи согрогія аі*іі;і. пес ияріаш ѵіЛі ргаеіег аміиішн 
теши; е* іи ніешіогіа грсопйійі пои пиарш*я еаппи. яеЛ іряая: еріае* 
чпйе* ай те інігаѵегіп*. еііеані. яі рояяіті. Хат регспгго іатіаз 
оіііиея сагпія теае. пес інѵеніо. сріа еагшн іи^геяяае яіш. (4Иіі]ірі' 
екчйі йісіші: яі соіогаіае «ниі. поя еая шіііііаѵіішіл. Лит йісіті: 
яі зоішегпні. а поЬія іпЛіслтні* килт. Ха гея еііпіпі: яі піііегппі, *іег 
поя ігапяіе.гппі. Пісіі еііаш яепяця }ліяіаіійі: яі яареіг пои е'яі. пііііі 
шо іпГічтпреч. Тпг.іня еіісіі: яі сотрпіенпііи поп сяі. нон сопігі'- 
с.іаѵі: яі пои соштіаѵі. ими іпйісаѵі. ІІпЛи еі ерш, Іите інігаѵі*- 
1И1ІІ іи пірпіогіаш шеаиГ? Хеясіо (іііотоеіо; пат сшн еа йійісі, поп 
сге’йійі аііе'ію с.пгйі. ягй іп тее^ гесо<*іюѵі. о* ѵсга е^яе арргоііаѵі, 
еі сотпісшіаѵі еі. іапкріат герои спя. чпйе річГсггрш. < ши ѵеііепі. 
IIй сгі*о егапі сі аніе еріат оа еііііісізяет, ясй іеі ппмііогііі нон 
р.гаііі. ІТЪі егі*о? Апі (ріаге сиш Лісегопідг а^ііепі. еі йі\і: ііа еяі, 
ѵргпш еяі; піяі ерііа іаіп опт*, іп шошогіа, ясй іпш геиюіа е* геі- 
ічіяа, ^иаяі іп саѵеія аЬеІіііогіІічя. пі піяі аЛіііпиеііІр аііерт егче- 
геиіпг, ро іогіаяяе соііііагеі пои рпзясіи? 

Гар. II. (х>посігеа іпѵеиішпя. пііііі еяяе аііий еііясогемчіа, (рт- 
гти ниц рег яеііяця Ітіпіншя ініа^іие*-'. яееі чіпе іітфіиіішя, яісчіі 

і гіоіпіплг ііін'пііі"*, пгіея I.. Ічмі.и іп^гшіііс, іішііілііі'*, науки. і;«п»]іі>і,чіі 
Чин'ііііііі.юі і. иыеній'і' оГі}і:і.я»каіпс ггшю.опчюи: ичіімѵ* ■и, ѵш,.і.і>:і. 

-) ііриГізіікою -.тип ііоіанп.іпастсл. ’ігеі Іопія я.і+.і,ь нс 'еі.псно нршшм.мт 
іо, <*уі.-кллмепігі., миісріллі.ііпмі. гмнкм'І-. 

'1 < пбсщріию: .мі|>ішііті>; іп+.сі. гр.ппктп.м. 
*■ и н лек III К:1. 
’) <‘М. гл. 10, пап. 
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зііиі. рог яо іряа ініил сепііпіпв: піяі ей, ерше ражіш аЦпе ішІЫрп- 
чііо шстпогіа сопііпеЪаі, соііііашіо іріаяі соШ&сге аі«ріс апіпииіѵег- 
Юііііо гпгагв, иі (ашсріат «чсі іпапіпи рояііа іи іряа шетогіа, пЫ 
ярагьа ргіия еі пе<$1ссіа Іаіііаіапі, іат іалпіііягі іліеиііопі 5) Гасііи 
оссііггапі. Еі (іііаш тиііа Іпнііяшогіі і’евіаі тотогіа іпеа, «рте іат 
іпѵепіа япиі, зіспі гііхі, циазі а<1 шашни рояііа. «рте йіШгізяе еі 
но*5<«е Дісіптг! О.іше ьі тосіокків іеіііріл'шп іпіогуаПі? госоіегс сіеяі- 
ѵего. ііа гитіз <1ешег"іт(ііг. еі пиаяі іи тпоііпга рспеігаііа сіііа- 
Ішпіпг, пі ііеіто ѵеіиі іюѵа ехсоііііашіа яіпі іінііііош Копии (іичцір 
опіт еяі аііа го^іо еогпш) еі г,о$егн1а гпгяпя. и( ясігі рояяіпі, ііі 
еяі, ѵоіпі ох «риніаш іііярегяіопе ссііі^еікіа. ишір сіігітп ояі со$>і- 
іягр. N11111 со^о оі сой’ііо яіс оя(, иі ацо о( а^ійі- Саг іо оі іасііи. 
Л’огіті іатоп яіЪі апітия Іюс ѵогѣпт ргоргіе ѵішіісаѵіі. иі нон 
«1110(1 аІіЫ, яо(1 іртсі іи апііпо гоіііі* ііиг. ісі еяі со^ііиг, содііагі 
ргпргіо іаіп «Ііпаіиг. 

Сар. 12. Ііст сопііпеі тотогіа іттогопші «Іппеияіоптжріо 
гаііопея е(. Іо^е» іптітсгаІіПея. іріагшп ішііат согрогія яепяня іт- 
ргеяяіі: пиіа пес іряае соіогаіае яипі, аііі зоііапі, ані о1оп(. аиі 
^ияіаіае, ан( соиіге-сііііае яіші. Аигігѵі впппх ѵсгіюпіт, <рііЬия 
кі^пИігалІиг. сит сіе Ііія (Ііяяегііиг: яоД цц аііі. іяіае апіет аііао 
вши. Кат Ші аіііег (Ігассо. аііі.ог Ьатііш конапЦ іяіае ѵого ін*г 
(ітаосае нос Саііпас яипі, пес аііікі еіосрііопші о;еііия. Ѵісіі Ппеая 
іаЪгогніи. ѵрі гііаіи іеішіяяітая, яісііт (Пит агапеае; яе<1 іііае аііае 
винѣ: поп 8МНІ ітп§іііе8 сашш, циая иііііі шшііаѵіі. сагнія осиіпн. 
Хоѵіі гая (ріізіріія 8Іііе и 11а со^ііаііопе фіаііясшшріе согрогія, іп- 
іпя адппѵН оая. 8оцяі еііат иитогоя оітііЪня согрогія яепзіЬия, 
«рюя итпегатия; яесі іііі аііі яіші, (ріИтз іііітегапііія, пес іпт&і- 
поя іяіопті «ші(; о4 ігіоо ѵаИе 2) яип4. 1!і(1еа( пт із4а і1істі4ош 
«ріі еоя поп ѵі«1е4, с( о^о ііпіеат гі<1оп(сііі мт. 

Сар. 13. Наес отпіа шетогіа 4сиео, еі грютоііо он <1і<1ісе- 
гіт. іпѳпіогіа 4епео. МпНа е4іаіи. цияе аііѵегяпя Ьаес СаЫяяіте Шя- 
рп4ап4пг, апйіѵі, е4 тотогіа 4споо, «ріая 4аіпе4яі 4‘аіза жпіі. 4атеп 
еа шетііизяс пт поп ея(. Гаіяпт. о( йіяогеѵіяво те іп4ог Ша ѵега 
еі Ьаос і’аіяа. ^иао соп(іаг1ісші4ш': с4 Іюг піетіпі. ЛІііеі^пе пипс 
ѵіііео (Изсепіеге те ія4а, аШгг аміст тешіпі яаерс то «Ііясгоѵіяво, 
сига еа яаере со^Кагмп. Егцо оі іпіоііехіяяе те яаеріпя Й4а те- 
пііііі; с4 диосі пипс гіічегпо е4 іпіоПо^о, гесопйо іи тотогіа. п4 
рояіеа то шшс Іп4е11ехіяяе тошіпегііп. ТСгі;о е4 иттіпіяяе то шс- 
шіпі, яіси( рок4еа г|іпн1 Ішог гошіиіясі ішнс ро4иі. ч госопІаЬог, 
пГіі|ііе рог ѵіт тешогіао ге« «пч1аІтг. АІГссііопоя фіоіріс апіші теі 
оаііот тотогіа сопгіііеі. шш іііо ішиіо. <рю оак ІіаЬеі іряе аіііпіия. 
сит р:і4і(иг ойй. яоіі а!і«» тиКиш (ііѵег^о, «ігпі яеяо 1іаІіе4 ѵія те- 
тогіас. Хат оі Іаоіаіиш то Гпіяяе, гсшіпіясог шш Іа<‘4ня: еі ігі- 

зііііат теат ргаоіегііаш госопіог т.т (.гіяіія: оі шо аПцпаш1«» 
іітиічяо, гссоіо «іпе іітоге; сі ргіяііпае спрійііаііч яіпе сиріеіііаіе 
«пт тетпг. Аіісріашіо с сопігагіо ігіяііііатп шеаш (гапяасіат Іао- 
іиз готіиіяс ог. еі Ігіяіія Іаеііііаш. 

(’ар. 14. 1^110(1 піігапгіпт поп е«і сіе согрого: аііиіі опіш ані- 
тііч, аііигі соі*і>и8. Ііапио яі ]ігаеісгІіпт ііоіотіп согрогія ^яшіепя 
піетіпі, поп ііа іпітт сяі; Іііс ѵого, сит апіитя віі еііат іряа 
тетпогіа. Хаш еі сит тапсіатпя аікріігі. иі іпоіпогііог Ііаіісаіпг, 
<1і« ііаіііз: ѵісіо, иі Шті іи аніто ІіаЬоая: о( сшп оЫіѵіясішиг, (1іс.і- 
іііня: поп Гиіі іи аііі ню. оі: оіаряит оч( атшо, іряаш тетогіат 
ѵосапіея апіишт. Сит огі»о ііа біі, «рп’й ея( Іюс, ірт<1 сит ігізіі- 
ііат іи сат ргаеіегііат Іаоіиз шетіпі, ап іонія ІіаЬеі іаеііііаіп. еі 
тотогіа ігіяііііат, 1аеіиж|ііе ені апітня ех ео, срю«1 іпсяі еі Іаеіі- 
ііа, шетогіа ѵого ох оо, іртіі іпояі еі ігізііііа, ігіяіія поп е8І? 
Хит іогіе шш рогііпоі а<1 апіппітѴ (^иіз Іюс (Ііхогііг Хішіппп 
сг^о шетогіа с]іі;і!яі ѵепіог ея( апіші, Іаоііііа ѵого аісріе ігіяііііа 
(}ііабі сіЬия сіиісія оі ашигпя: сиш птпюНае соиппешіапіпг, (ріаяі 
ігаіесіа іи ѵепігеш. гссопДі іШс розяіші, яарсго поп роаяипі. Кі- 
ііісиікіпі еяі Ьаес. іііія вітіііа риіаго. пес (атсп випі оіппі то«1о 
гііяяііиіііа. 8о(1 рсге «Іо шетогіа ріоіего. сшп «Іісо «іиаііипг еяяе 
регіигЬаііопея апіші: сирісіііаіеш. Іаеііііаш. шсіит. ігіяііііаіп; еі 
«рііспиііі (Іе Ьіз (Ііяриіагс роіисго. «Ііѵкіопсіо зіп^ніа рог яресіоя яиі 
сиіилріе ііепегія. оі (ІоГіпіешІо, іЬі іпѵепіо «рйй сіісаіп аіі|ие іпсіо 
ргоііто. пес іаиіеп и і Іа еагиш рогіигЬаііопе регіигЪог, сшп еая 
готіпіясешіо сошпіепіого, оі аиіо циаш гесоісгепіиг а ніе оі геіга- 
гіагепіиг, іЪі огапі: ]ігоріегеа ішіі* рог гесогсіаііоітш роіиеге «Іор- 
готі. Г’огіе егі*о, яіспі «1і* ичіігс сіЬия пітіпатіо. яіс ія(а «Іо іт>- 
тогіа гесогсіатіо ргоіегіпііиг. Сиг і^ііиг іи «»г«’ оо“ііаііопь ион 
зепіііиг а «Пярпіаніе. 1ю« еяі. а гешшіясепіе. Ьтіігао іЬіІсеіІо \еІ 
атагіішіо тоевііііао? Ап іп Іюс (Ііячііпііе еяі. «рю«1 поп пшікрт 
кітііе еяі? ^Міія опіт іаііа ѵоіепя Іо«іиегоінг. яі циоііепя ігіяііііаш 
шоішпѵе пошіпапшк, іоііепя шоегего ѵсі іітеге соі»ргоімиг? Ьі іа- 
топ поп еа Іопиогепиіг. піві іи шетогіа ноЖга поп іапіміи яопоя 
іютішпп яесшніши іта^іпод ііііргезяая а яеп^іЬпя согрогія. яе«1 
еііат гегшп і]іяагшп иоііоиея інѵоііігеіітя. сріаь ішііа іашіа сагпів 
ассорітнв, яосі еая ірзе апіпнія ]>ог ехрогіепііат раябіоішш япатт 
яепііепя штногіае соіптетіаѵіі, аиі іряа яіЪі Ьаес еііат поп сот- 

тешіаіа іѵііпиіі. 
Сар. 15. 8е(1 нігпні рег ішаійпея. ап поп, цпія і’асік «ііхегіі? 

N0111 іпо і|ііірре 1а]ііі1ені. іюшііт яоіет, сит гея іряа поп асіяинт 
яепяіЬия шеія; іп шетогіа запе теа ргаеяіо зииі ішауіпея еагшп. 
Хопііпо «Іоіогет согрогія. нес шіііі асіеяі. (Іпш иііііі «Іоіоі: піяі іа- 
шеи а«І08яеі іша^о оіпя іп щетогіа шеа, поясігпіі, і]ііі«1 гіісогот, 
пес Рит іп гііярпісішіп а ѵ«іІііріпіо «Ііяічтпегоіи. Х«тііпо яаііііеш 
согрогіз. опіи яаіѵпя зшп гогроге: асіеяі. іпіііі српсіош гея іряа, ѵе- 
ічпіі (атеп піяі еі іпіаііо сіня іпеяягі іп шетогіа теа, пиііо тосіо ') (ЧіріППіо. 

■’) оріітг. 
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гегопінгег, пиій Ппіпв шишпія віршіігаіѵі вопия: пег лергоіапіея 
ирпозссгепі ваініе потіпаіа. г|ііій еввеі йісіиш, піві сайет ітаро 
ѵі імеиюгіае іепегеіиг, фіатѵів ірва гев аНеввсі а спгроге. Хптіпо 
пишсгоя фііЪпв пшпсптшв. еі айвіті іп тетогіа тел поп ітарі- 
пев еогтп, вей іркі. Хошіпо іпіадіпстп зоіів. еі Ііаес яйеві іп то- 
шогіл шел: псфіе епіт ііпаріпет ітарініз еіш. чей іркат гесоіо. 
И»®' тіЬі готіпіясеиіі рѵаевіо еві. Кпіііііпі шстогіат. еі арповсо 
і|поі] попііпо. Еі пЫ арповсо піві іп ірва тетопаг Хит И ірва 
ре г ітаріпеш «пат яіЪі айевС ас тпі рег яе іркат? 

Сар. 16. <іііі<1 гит оЫіѵіопеш ношііт, ліфіе ііігіеш лрповсо 
г[ш»(1 попііпо, ипсіе арпоясегет, піві шитшічдеш? N011 еппійеш яи- 
ШПП іттіпія йіго, вей геш фіаш яірпібспі. грани чі оТйітдія екнет, 
<1ій(1 Ше ѵаіегсі вопив, лрповгеге нійріе поп ѵаіегош. Егро гшм 
шешогіаш шешіпі. рег во ірваіп віЫ р гаевт.о еві ірвл шешогіа: ешп 
'его шешіпі оЫіѵіопеш. еі шетогіа пгаевіо ояг. сі оЫіѵіо, шето- 
гіа і|па ітчиіпегіш, оЪ1і\іо фіаш тешіпегіщ. Кей «ріііі еві оЫіѵіо 
піві ргіѵлііо ніетогіле? (^иошойо огро айсяЕ пі рат інешіисгііп, 
фіапйо счіш ай еві. шстішвве ион ривяит? Аі ві фші нпмшшшия. 
шешогіа іѵііікчііпч; оЫіѵіопеш апіеш піві тешіпіяяешив. шнриі- 
і|шии роѵччішв. ліпіііо івіо попііпе, геш сдпае Шо вірпііісаіпг арпо- 
вееіѵ. Метогіа геііпеіпг оЫіѵіо. Лйеві1) сгри. пс пЫіѵічсаишг. 
(ріае гііш айеяі. ойііѵівсітпг. Ли е\ Ног іпіеІІерііпг, пои рег чо 
ірват іпочве шептгіае, сит елт шешіпііпив, чей рег ііиа^ііісіп 
міат. фііа ві рег че ірчаш ргаеяіо евчсі оЫіѵіо, поп пі шешіііів- 
чешия. вей ні оЫіѵівгеісіііпг еГПгегоі? Еі Нос (ріів іапйеш ііиіарл- 
НИ? <ч»піч сошргеНошІеі сртшойо віі. Еро і-ргір. ІЬшіпе, ІлЬого 
Піг, еі Іаііогп іи тс ірво: Глсінв вши іміііі іе.іта йіі'іігиііліія еі ви- 
йогіч піпііі. Хефіс рпіиі ннпг чспііашиг ріарая еаеіі, аиі яійегши 
іпіегѵаііа йепіеіігііиг, ѵрі іеітае ІіЪѵашепіа (ріаегіипів: еро ваш, 
<ріі шешіпі, еро апііпия. Хон ііа шіпіш, ві а шг Іоні^е еві.. фііс- 
ЧПій еро пои вши. фіій апіеш ргорішрпив ше ірчо шіііі? Еі есее 
шеиюгіае шеае ѵів поп сошргеПепйіі.т* а то. гпш ірвшм те пип 
йігаш ргаеіег іііаш 3). і)ііій епіт йісілтів вит. «ріашіо шіііі ее г 
Ппп еві шетіпікве те оЫіѵіопеш0 Ли йігіпгич &,пш ион еччр іц 
пкчѵкігіа шеа фшй шешіпі? Ли йніипія вши ай Ног іпевяе оЫт'о- 
пет іц шешогіа тем, ні поп оЫіѵізслг? 1 Іппмфіе лНчпт1іч.чішіші 
і’^і. ЦнііІ ІПіні іеічіши. ірю рагт.о йігаш іша^іпіші иЫіѵпшіч іешті 
шешогіа шга. поп ірчгші оЫіѵіпііеіи гпш с:нм шешііііѴ І^по рае іо 
гі Ное йігаш. філіпіо (ріійемі епш ішргіпіііиг геі еіііііві|ін> ішацо 
іи шешогіа. ргінв шчѵ.ч.4,1 ц(. айчіі. гев і|івл. шійе іііа ішаід'о 
ровчіі Ішргіші? Яі<- (Чііііі Сап Націиіз шрпііпі. чі< омііііщи Іш-опіш. 

) ^-г. оЫп іи. (Чц.ггл.: ая^исчк’ -кшліч'і.ігіѵя іи. ііашічі плчещ ііііігіс они 
ІИ'МгаЛП (І[.| Ни. .ІЯі; Ч!<•■(,ГЛ. СИЛУ ГІІПІМО СШИІГ.ІНіІ, г ііііі ч»{)ГТЮ і‘Тіі тои\ что 
чі.г адныьягмі. і.і»> гіі предж‘іч.і. 

) г. с*, оім-і. нгя, іііініітіі, ;і іл,і:е нс мои налить самого себя. 

«іиаЬпя іпіегГні. віе іасіев Іюіпішіпі (ціав ѵійі, еі ееіегопіт вепвишп 
тіпііаіа: віе ірвіпв согрогія заіиіет, віѵе йоіогет. Сит ргаевіо 
еввепі івіа. серіі аЪ еів ішаціпек шешогіа, гріав іпіиегег ргаевеп- 
іев, еі геігасіагсш апіто, сит іііа еі аЬвепііа гетіпівссгег. Кі егцо 
рег ітаціпет вааіп, поп рег ве ірват іп іпетоі іа іепеііи* оЫіѵіо, 
ірва піігріе айегаі, пі еіпв іша&о сарегеіиг. Сот аніет айеввеі, 
грилпойп ппаціпріп «пат іп тетогіа сопвсѵіЬеЬаі *), (ріаийо і<] 
еііат, (|іюй іаіп поіаіит іпѵепіі, ргаевепііа виа йеіеі оЫіѵіо? Еі 
іатеп цпосипкдие то<1о, Іісеі віі тогіив іяіе іпготргеПрпчіЫІів еі 
шсхрІігаНіІів, еііат і|)ват оЫіѵіопегп шешіііівве те, пегіпв вит, 
фііа Ій гртй тетіпегітив оЬпіііпг. 

Сар. 17. Марта ѵів еві іпешогіае, певсіо і|ііі<1 Поггеінішп, 
1>еив шеив, ргоГшійа еі іпбпііа шпіііріісііав; еі Нос апііпив еві, 
еі Нос ер о ірвс бшп. (^пій егро вши, Т)спв іпеив? (^иае паіига вит? 
Хагіа, тиііітойа ѵііа, еі іттеііва ѵеііепіепіеѵ. Ессе іп іпетопае 
теае сатрів, еі апігіз, еі саѵегпів ішштегаЪШЪив аі^^^е ітште- 
гаЬіІііег ріепів ітштегаЪіІішп гепті цепегіЪив, віѵе рег ішаріиев, 
віеиі отпіиш согрогит: віѵе рег ргаевепііат, віеиі агйит; віѵе 
рег певсіо цпав иоііопев ѵеі поіаііопев, віеиі аііесііопит апіті, 
(}иав еі сит апігпив поп раіііиѵ, тетогіа іепеі, сит іп апіто віі, 
<]иіс(|пій еві іп тетогіа: рег Иаес отпіа йівсшто еі ѵоіііо Ііас 
аЦие іііас; ретеіго еііат гріапіиш роввит, еі йпіч тшціаш. Тапіа 
ѵів еві тетогіае, іапіа ѵііае ѵів еві іп Нотіпе ѵіѵепіе тогіаіііег! 
йш*! і&ііиг арат, іи ѵега іпса ѵііа, 1)<чів шеив? ТгапвіЬо еі Напс 
ѵіт теага, уиае тетогіае ѵосапіг, ігапвіЪо еат, иі регіепйаш ай 
іе, йиісе Ііішсп. С^пйі гіісів шіІііУ Егсе еро авсепсіеив рег апітіті 
тент ай іе, пиі йевирег іпіііі таи ев, ігапвіЪо еі івіаш ѵіт теат, 
^иае тешогіа ѵогаіиг, ѵоіенв іе аіііпрегр, ишіе аіііпрі роіев. еі 
іпНаегсге ііЫ, инйе іпЬаеіегі ііНі роіеві. ЫаЪспі епіш шстогіат 
еі регогл еі лѵев: аііопиін поп спЪіІіа пійовѵе гереіегепі, поп аііа 
тиііа, «рпНив лввііечгпиі; ііеіріе епіш еі аввиевгеге ѵаіегепі иііів 
геініч. піві рег шетогіапі. Тпшвііш егро еі шешогіаш, иі аііііірат 
ешп, <|ііі вераѵаѵіі ше а уплйпірейіЪив, еі ѵоіаііііішв еаеіі варіеи- 
ііогеш ше іесіі. ТгапвіЬо еі шешогіаш. Еі иЬі іе іиѵепіат, ѵеге 
Ьона еі веси га виаѵііав? Еі мЪі іе іиѵепіат? 

< ар. 18. Кі ргаеіег й) шешогіаш шеагп іе іпѵепіо, ітшегпог 
іиі виш. Еі <|иото(1о іаш іиѵепіапі іе, ві шепни* поп вши іні? 
Регйійегаі епіт пшііег <Ігас1іташ. еі фіаевіѵіі еат сиш іисегиа 3), 
еі піві тенюг еіия еввеі, поп інѵепігеі еат. Сит епіш еввеі іп- 
ѵеиіа, шпіе веігеі, иігиш ірва еввеі, ві шепюг еіив пои еввеі? Миііа 
шеіпіні те регйііа (|ііаевівве аЦис іпѵенівве. Іийе ічіпй вс іо, (цііа 
ешп (|іиіегегет аІЦпЫ еогшп, еі йісегеіиг шіііі: пит Іогіе Нос 

') запечатлѣвать. 
“) = внѣ. 
3) .Іук. 15. 18. 
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ей? іш." («с ІІІші: Іат Діп ЙісеЬаю: нон ей, Донос І.І оЛегоЫі 
Чиой •інаегеЪаіп. Сшив шві піетог еввет, риісриЫ ііііні еввеі, еііат 
* 11 •Пе,теІиг поп шѵепігет, риіа поп адповсегеш. ІЙ ветрег 
і(а ЙІ сига аЬршЛ регЛиіші риасгітив, еі іпѵепітив. ѴСгпт Ігапен 
ч Пл*с аііфіні аЪ осиіія регіі, поп а тетогіа, ѵсІнСі согпиэ аипгі- 
Ііііеі ѵігаініе, Іепеііп іпіив іпц^о еіив, ей риаегііиг, (Іопос гоЛЛаІш 
авресйга. МпоД сига іпѵепішп Ысгіі, ех ішадіпе чііае іпіив еві го- 
годповсііиг; пес шѵепівве нов Лігііпив, риоЛ регіегаі, ві поп адпов- 
• ппив; пес адппвсеге роввишив, ві поп піегаіпігпив. ЗсЛ Іюг. регіегаі 
•|ііиІет осиііа; пісшогіа іепеЪаіпг. 

Сар. И). ОшЛ сит ірва шспіогіа репііі аіпріііі, вісиг. Ы , ига 
орііѵівсітш, еі риаептт, иі гесогЛетш? ІЛ)І ІаііЛтн риаегітич 
■ив. т ірва шеіпогіа? & ІЫ ві аііиЛ рго аііо Іогіе оЙегаШг. гев- 
рішшів, г опег іііікі оссиггаі, раоЛ риаеппшв, еі сшп < ссиітегіі, 
актив |,ос еві; іртЛ поп Лісі гетпв, піві адповсітетпв, пес ачга- 
вееіепгав, тві тегаішввептв. Сегіе егдо оЫіІІ Іпегатив. Ап поп 
іпіит ехспіегаі? ЬеЛ ех рагіе, і|ііа ІепеЪаіпг. рагв аііо риаещЪа- 

, 1 §Га 86и1,®Ь*4 8е піешопа поп вішиі ѵоіѵеге, пііоеі віпші воіе- 
Ьаі еі ряаві Леігипсаіа сопвпеІиЛіпс сіашіісапв, гиМі рига] Деі гаі 
адііаЪаІ, Іатриат ві Ъото поіив віѵе сопврісіаіиг осиіів, віѵе со- 

Яііеіцг. еі потоп еіпв оЫШ гсртгатпв, риісриіД аііиЛ оссиггаіі 
поп спппесіііиг, риіа поп сот Шо «даіагі ейпвиеѵіі, іЛеорпе гев- 
ршіпг, Лопес іИгаІ аіівіі. иЫ віти! аввиеСасІа поііііа поп іпаериаіі- 
Іеі асршевсаі Ы. шпіе аЛевІ, піві ех ірва тетогіа? Иат еі сит 
аіз аііо сотіпошіі гесодповіатіів, іпЛе аЛевІ. N011 епіт риаві по- 
ѵ'іті сгеЛітив, веЛ гесогііапіев арргоЬатив Нос евве, риоЛ Лісіпга 
еві. Ы апіепі ретіив аіюісаіиг ех апіпіо, пес аЛшопіІі. гетіпівсі- 
"тг- Де,1,Іе епіт огапітоЛп аЛНас оЫіІІ вигапв риоЛ ѵеі зЫііов 
нов евве гаетпшппв Нос сгдо пес штввпт риаегеге роіеѵігаіів. 
чиосі отшпо оЫііі (ііегітив. 

Сар 20. СіиотоДо егдо іе рпаего, Ііотіпе? Сшп епіт Іе 
иепт тент рпаего, ѵііат Ьсаіат рпаего. Ошогат Іе, иі ѵіѵаі 
ашта теа. \ іѵіі епіт согрив тешп Ле апіта теа. еі ѵіѵіі адіігиа 
теа Л* Іе. (риотоЛо егдо рпаего ѵііат Ьеаіат; риіа поп еві тіііі, 
Лопес Лісат. ваі еві, ііііс иіп орогіеі иі Лісат? ІистшЛо еаш рпаего? 
Оігит рег гесогЛаЫопст, Іатрпат еат оНІІІіш віт. оЫііит- 
рпе те евве аЛНис Іепеат; ап рег арреііішп ЛівсепЛі тсошіііаш 
віѵе |иат питриат всіегіт, віѵе риат віс оЫіІив іііегіт. т те 
пес оЬЫііпі евве теттегіт? Хоппе ірва еві Ьеаіа ѵііп, риат от¬ 
пев укати, еі цмтЯЙ, риі поЫ, пето еві? ГЫ поѵегппі еат. риоЛ 
віс ѵоіііпі еат? ІТЬі ѵіЛетпІ, иі атагепі еат? №тігшп ЬаЬепшв 
еат певст риотоЛо. Еі еві аііив рпіЛпш тоЛив, рио риівда, сшп 

»т Но ,??“’* *“Йс.Ьеа1“8 08і- Е! .ят» Ч«і 81>е Ьеаіі випі. Іпіегіоге 
поп г тЬеп* И“Ч> імагп і11і риі іат ге ірваЬеаІівішІ;веЛІа- 

енШ, ; Ш,е8 •іиа.’1' іШ’ ''і'1 пес Ге’ пес 8Рр ЬеаІ1 Я1ПГ' Ч« 1атеп Ітт ірві, шві аіірио тоЛо НаЬегепІ еат, поп На ѵеііепі Ьеаіі 
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евве рпоЛ сов ѵеііе сеі іівввіпшт еві. Хевсіо риотоЛо поѵепті счпг 
гЛеорие НаЬвпІ еат іи певсіо рпа поііііа, Ле риа ваіадо, Щгит іп 
Піепіогія віі; риіа ві іЬ. еві, іат Ьеаіі Іиішив аЬриапЛо. Ш.піш яіп- 
діііаііт отпев ап іііо Ьотіпе, риі ргіптв реесаѵіі, іп рпо еі от- 
пе' ШОГІИІ Вііптв, еі Ле рио отпев сит тівегіа паіі випшв, поп 
рпаего п шс, веЛ рпаего, иігит іп тетогіа віі Ьеаіа ѵііа. Херие 
етт атагетпв еат, піві поввепыв. АиЛітив потоп Ьос. оі гет 
ірваіп отпев пов арреіеге іаіетиг; поп епіт вопо Леіесіаптг. Хат 
Ьос сшп Шіпе аиЛЛ. Сгаесив. іюп Леіегіаіиг, риіа итога?. риіЛ 
Лісіиш віі: пор апіет Леіесіатиг, віс.пі еііат іііе, ві (Ігаеее Ьос 
аиЛіепІ; риоташ гев ірва пес Огаега пег Гаііпа еві. сиі аЛірівсеп- 
Лаі І.гпесі Гаііпірие іпЬіапІ. сеіегагитрне ііпдиапіт Ьошіпев 
\оІа еві ідііиг оишіЬив, риіа опа ѵосе, ві іпіеггодагі роввепі, оі- 
і пт Ьеаіі евве ѵеііепі. віпе иііа ЛиЬіІаІіопе ѵеііе гевропЛегепІ. 
ЧиоЛ поп ЬегеГ тві гев ірва, сиіив Ьос потен еві. еогигп гпепю- 
гт Іепегеіпг. 

Сар. 21. N иі :і 11 г, і(1 і 1:і, иі тетіпіі СагІЬаешет риі ѵіЛіГ? 
N011. Ѵііа ешт ЬеаІ* поп ѵіЛсІиг осиіів, риіа поп еяі согрив 
N шприц] 8ісиІ тетшітив питегов? N011. Нов епіт рт ЬаЬеІ іп 
поііііа, поп аЛЬиг риаепі аЛірівсі; ѵііат ѵего Ьеаіат ЬаЬетив іп 
поііііа, іЛеорие агпатив еат, еі Іатеп аЛЬпс аЛірівсі еат ѵоіітшв, 
иі Ьеаіі втіив. ИитріиЛ вісиі тетіпітив еіориепііат? N011. Оиат- 
ѵів етт Ьос потте аиЛіІо гесогЛепІиг ірват геш, риі еііат ішп- 
Лит випі еіориепіев, тиііірие евве сиріапі, ипЛе аррагеі еат евве 
т еогиш поііііа: Іатеп рег согрогів вепвив аііов еіориепіев апі- 
таЛѵеПепшІ, еі Леіесіаіі випі, еі Ьос евве ЛевіЛегапІ, риатриат 
шві ех іпіегіоге поііііа поп Леівсіагепіиг, перие Ьос евве ѵеііепі, 
тві Леіесіагепіиг. Беаіат ѵего ѵііат ниІІо вепви согрогів іп аііів 
ехрегітиг. ХитріііЛ вісиі тетіпітіі» даиЛіит? ЕоПазве ііа. Иат 
даиЛіит теит еііат Ігівііі тетіпі, вісиі ѵііат Ьеаіат тівсг: не¬ 
рпе итриат согрогів вепви дапЛіит теит ѵеі ѵіЛі, ѵеі аиЛіѵі 
ѵеі оЛогаІив вит, ѵеі дивіаѵі, ѵеі іеііді, веЛ ехрегіив вит іп апі- 
гпо гпео, фіапйо Іаеіаіие кит- еі асіііаевіі еіиз поііііа шешогіае 
гпеае иі ій гешіпізсі ѵаіеаш а1і^иап(Зо сшп азрегпаііопе, аіісіпаікіо 
сит аезіаегіо, рго еагшп гегигп (ііѵегзііаіе. «іе грііішз те &аѵІ8ііт 
евве тетіпі. Кат еі де іигріЬив ^аидіо диодат регІивиз зит, диод 
пипс гесогдапе деіезіог аідие ехзесгог; аіідиапдо де Ьопія еі Іюпе- 
8і|8, диод <1е8ідегаіі8 гесоіо, іатеІ8І іогіе поп адзипі, еі ідео ігі- 
8іі8 ^аиаіиіп ргівііпит гесоіо. ІІЬі ег^о еі диапдо ехрегіив вит 
ѵііат теагп Ьеаіат, иі гесогдег еат, еі ашегп, еі дезідегет? N60 

ер) іапіит, аиі сит раисіе, 8ед Ьеаіі ргогвив отпев езяе ѵоіитиз. 
^иод шві сегіа поііііа П088ети8, поп іат сегіа ѵоіипіаіе ѵеііетив. 
оед диій еві Іюс, диод ві диаегаіиг а диоЬив, иігит тііііаге ѵе- 
Ііпі, ііегі^ро88іі, иі аііег еогигп ѵеііе ве, аііег поПе гсвропдеаі. 
зі аиіегп аЬ^ еіб диаегаіиг, иігит Ьеаіі евзе ѵеііпі, ііегі ро88Іі, иі 
иіегдие віаііт ее віпе нПа диЬііаііопе дісаі оріаіе, пес оЪ аііид 
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евзе ѵеііе сопвоюш*, мпешайтойиш сопяотігай ТыІГм^Т0* 

Г’„г Г^ІГГ т‘,,,“иг’ **5Я^ЕХ* 

«ьь ^ 
слит ц'аті.іті. упой поп йаіпг ітріія, ^ с;8 ,,и, 1е , № ', ‘ 

:г г„ т* п 
™’ * 11011 І:1СЩМ чма ѵоітіС, сагішіС іп ,Й пШ„| ѵаіепі свои* 

іит^чл 2* /1в,а, ' 1"а\?1юі111011 Ѵі,1еп*> «он ІаііПпг. ѵс1ипС, «иап- 
1"™Л «*• «I ѵаіеат. Щт цітеіо аі, оіипіЬіія штат ш і! 1 

ХіШ^'*ІШ"1ііаВ Іак'Ше давсіоге. 'Гак? ми йпЬіСапС йісегс йс 
ѵегіШе яе пщі в, сціат поп ЙпЬіСапС сіісеге, ЬеаСов ввве яе ѵкие 
Веаіа .,ш*е ѵ.Ла а* «шйіпт йе ѵегіСаСс. Нос ем епіт ^и'т 

теі,‘ Хс'гіЙ ь’ , е"К’ 1І1Ш11І,1а410 теа- 8а1і|к т Іе Сеча 
ей оігпс" ѵп ши- “Г ГТ" ѵ®1и** Ь«пс ѵіми, ,ме воіа ЬмСн 
, ? . , ' в-шйшш йе ѵепСаСе отпев ѵпІипС МпІСоь р\ч ч- 
“в ЯШ1’ '|и' *Ие« ЫІоге, ч«і ачСе.п Ы1І. пстіиеш НЬі о,™ 
поѵт пт Ііапс .. ЬеаСатЛояі чЬі поѵегшй “ ѵегі*2” 
АтапС ешт еС ір»«,, „чіа ЙШІ поІипС. ЕС счт атапС СтаСат 

ейат' ѵегіСаСспг чрг 'Г'" ^ ѵи'ІШе ^шт, чСіфіс аптпС 
™ ~ 1,ес чтагепС. іпяі еввес аііуча поСІСІз. сіпя іп те- 

попа еогчш. Счѵ ег;?и поп й« Ши в;шйепС? Сиг поп ЬеаСІ вшй» 

тмт/шт1*ВРТР"М*,'ѴГ аШ?! Ч"ао ІЮІІ118 ео8 ЬсішіС пД* учат іішй ЪеаСоя, «рой СопшСег іпешіііепшс. АсІІіііг ,.піт ,™йі 

гот,, ХпЙапС ") оЖЕІ ЛтЬп1еМ’ "о еов СспсЬіае 
йКд ° " 1И.ПС оЙМт, 01 іпітісііб «я 
,,пг 1* ■ V Л""1 ргаейісапв, счт атеСчг ЬеаСа ѵіСа циае 
поп ей та йЗДЙтт Йо ѵепСасс; пів» уиіа яс атаСчг ѵегіСякт 
4іисшпі]пе аііий ашапС. Ьос іріой атапС ѵеііпс евйе ОМЧСаСет- еС 
Мша СЫН чоІітС, поІпиС сопѵіпсі, 4110Й №і яіпС? ІСапч. г,о,)Ссг 

1™„[ет о^ГпС ѴеГІ*В‘Т’ <ГШт РГ0 ѴеГІ*а4с чпіапі ЛтапС сат ■ ісірічпС еат гейягеиенСст. <Эша епіт ІЫІі г.оіччс сС СаІ- 

■1 Іоин. іа. 35. 

Іріе л с.ІшіС, атапі кат. сит ае ірза ітІісаС. сС огіептс еат счт 
еоя іркоа ішІісаС Ічііе геСгіЬітС: еіз, Щ Чщ 8е аЬ е* тапіСсйагі 
поіипс, еС еов ноІепСрн шашСезсес, еС еіи ірва поп чС тапЙсяСа ' 8к- 
8іс еСіаіп, яс аттчз Ьптапю еиат, зіс саесіт еС Іаіщпіііщ Сигчіч 
аСмпе шйесспч ІаСеге ѵчІС; аа ачСегп я* ІаСеаС аііуиій, поп ѵиіс. Сш,- 
Сга НИ гаМйиг чС іря поп ІаСеаС ѵегіСаСепі. ірячт апСст ѵсгіСая 
ІаСеаС. іатеп еСіат віс йшп тівег еаС, ѵегів шаѵчІС цачйеп «пат 
іаічв. ЬеаСчв егй„ епС, аі тіІІа іпСегреІІапСе тоіевііа'йс ірча пег 
срчпч ѵега 8чпС оптіа, 8оІа ѵсгіСаСе ёачйеЫС. 

Сар 24. Ессе учапСит араСіаСчк зчт іп тетогіа теа, ппае- 
гсп8 Се, Нищіе, еС поп Се іпѵепі ехСга еат. Квдче епіт аІІпчИ 
<1е Се іпѵепі, мной поп щйпіпЬвеш, ех Ччо йійісі Се. Кат ех мчо 

' 1е по'і ,чит оЫіСод Счі. Щ епіт іпѵепі ѵегіСаСепі, іЬі іпѵепі 
Пент тсит, ірзат ѵегііасеш, гріат, ех дчо Йігіісі, поп очш «Ыі 
СЧ8. ІСауш ех учо йійісі Се, тапеа іп тетогіа теа, сС іПіс Се іпѵе- 
пю, сит гепнптсог Счі, еС йеіесСог іп Се. Пае яшіС яапсСже йеіі- 
сіае теае, Чпач йппаяСі тіііі тіаегісогйіа Спа, ічдарісіеп* рачрегса- 
г.ет теагп. 1 ' 

Сар 25. 8ей ліЬі таив* іп тетогіа шеа, Потше? ІІЬІ ііііс 
тапея? дчаіе спЫІе СаЬгіашСІ ііііс СІЬІ? <3ца1е чапсСчагішч аейій- 
СЯ8С1 Сіш , 1! йейіяСі Ьапс йі^паСіопет тетогіае теае, чС тапеая 

11 е.і; 8вй т уча еічв рагСе тапеаз, Іюс согеійсго. ТгавасецЙ 
ешт ранее епі8, 411*8 ІтЪепС еС ІіевСіае, счт Се гесогйагег; пчіа 
ют 1ІЭІ Се іпѵепіеЬат іпСег ітаеіпе8 гегчгп согрогаіішп, еС ѵрпі 
ай рагСея етя, чЫ соттепйаѵі айвяСіопж апіті теі, пес ііііс іпѵепі 
Се. ЕС тсгаѵі ай іряшя апіті теі яейегп, Чиае І1ІІ ееі іп тетогіа 
теа, срюшат лш 41104110 тетіпіС апіадсі, пес іЬі Сп егая- цта 
8іспС поп е8 іпнц :о согрогаіія, пес айесСіо ѵіѵепіія, 41ИІІ8 еяС сшп 
Іаріатиг, сопСпяСатиг, сирітие, теСиітіі8, трттішив, оЫіѵіясішш 
Н? ‘Ріомчіч Ішіиятойі еяС: іСа пес ірве агшпш е.яс, цпіа Нотіппя 
Пеня апіті Си ея. ЕС соттиСапСчг Ііаес отпіа, Си апСет іпсот- 
тіСаЬііів тапок ворог отша, еС йщпаСия ея ІіаілСаге іп тетогіа 
теа, ех цио Се йійісі. ЕС 411І1І чшіего, 41т іосо еічя ітЬііея, Ччаві 
ѵего юса іііі япС? НаЫіад сегСе іп еа, ^іопіат Счі тетіпі, ех 
440 Се йійісі; еС іп еа Се іпѵепіо, счт гесогйог Се. 

Сар. 26. ОЬі ег^о Се іпѵгпі, чС йіясегет Се? Херче епіт іат 
егая т тетогіа теа, ргп^чат Се йіясегет. ГЬі егйо іпѵег.' Се 
нс іііясегет Се, пікі іп Се япрга те? ЕС пивдпат іосия, еС гессііі- 
тчя, еС ассейітпя, еС ШййШіт Іосчя. ННіцие ѵегіСаз ргаеяійев ошпі- 

, чочвчіепСіЬпв Се, яітп^ие геяропйеч отпіЬчв, еСіат йіѵегяа гоп- 
яііІепііЪие. Тжцшіе іи гезрппйез, 8ег] поп ІідиМс ошиен аийіипі. 
ишпо8 ппйе ) ѵоішй, сопяиіипі; 8ей поп чешрег, иной ѵоіпні, 
аішишс. ОрСітия тіпівСег Сипя еяС, 441 поп та§ія тСпеСиг Іюс а 

*) — (іс <цю. 
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аисііетіГ’ ЧІЮ(І ’Р8е Ѵ0Іиегі1’ 8е[І РоМпч 1юс «:11с, диой а іе 

Сар. 27. «его Іе шпаті, риісіігііийо іаш ішіідиа еі Іаш поѵа, 
аего «. «шип, Еі ессе іпіив стая, еі еро іогів, еі ІЫ Іе пиаегс 
™т; е‘ I1' «*» Гогшоа <1<т ГесізН (Іеі'огтія нѵпеЪат Месит 
егаз, еі Іеі чт поп егат. Ёа те іепоііапі 1опёе а Іе, ииае, яі іп 
Іе поп еввепі, поп еввепі. ѴосааН, еі сіатавіі, еі гирівіі вигйііа- 
Іет теат. Согивсавіі, вріепйиівіі еі ГиеавІІ саесііаіет теат. Ёпш 
іавіі, еі Йихі вріпішп, еі апііеіо І.іЬі. Оияінѵі, еі езигіо, еі яіііо. 
і еІі§'і8Іі те, еі ехат іп раеет іиаіп. 

Си*. 28. Сиш іпЬаевегп ІіЬі ех оіппі те *), і шедши егіі тіЬі 
йоіог еі ІаЬог: еі ѵііа егіі ѵііа теа, іоіа ріепа Іе. Кипе аиіет 
сцюшат. диет Іи ітріев, виЫеѵав еит, диопіат іиі ріепив поп 
вит, опегі тіЫ вши. Сопіепйипі Іаеііііае теае Йеийае сит Іаеіап- 
Йів тоегогіЬив, еі ех диа рагіе віеі ѵігіогіа, певсіо. Неі тіЬі, Бо- 
іпіпс, тівегеге шеі. Сопіепйипі тоегогев теі іпаіі сит даийіів 
эопів, И ех диа рагіе віеі ѵісіогіа. певсіо. Пеі тіЬі, Потіпе, тіве¬ 
геге ни, Ьеі тіііі! Ессе ѵиіпега теа поп аЪвтийо. Мейісив ев 
ае^ег вит; тівегіеогв ев, тівег вши. ІѴ'іітдиій поп іепіаііо еві 
ѵііа Іштгпа вирег Іаг гаш? Сшв ѵеііі шоіезііав еі йіЯісиІІаІев? То- 
Іегап іиЬеч еаз, поп атагі. Чети, диой Іоіегаі, атаі еізі Іоіегаге 
атаі. упатѵів ешш раийеаі ве іоіегаге, таѵпіі Іатеп поп евве, 
ірюгі Іоіегеі. Рговрега іп айѵегвія йевійего, айѵегва іп рговрегів 
Іітео. уиі- іпіег Ііаес піейіив Іоспв, иЫ поп віі Ііитаиа ѵііа Іеп¬ 
іаііо? Ѵае рговрегііаііітв весиіі, вето! еі ііегит, а Іітоге айѵег- 
8іІаІів еі а соггирііопе Іаеііііае! Ѵае айѵегвііаІіЬив весиіі, ветеі еі 
ііегит еі іегііо, а йевійегіо рговрегііаіів, еі диіа ірва айѵегвііаз 
йига еві, еі паиіга^-іі іоіегапііа! Китдиій поп іепіаііо езі ѵііа 
питана вирег Іеггат віпе иііо іпіегзііііо? 

Сар. 29. Еі іоіа зрев теа поп піві іп та@па ѵаійе тівегі- 
согша іпа. Ба диой іиЬез, еі іиЬе диой ѵів. Ітрегав поЬів сопіі 
пепііат. Еі сиш всігет, аіі диійат, диіа пето роіеві евве сопіі- 
пепз, піві Беив Йеі; еі Ьос ірвит егаі яаріепііае всіге сиіив еввеі 
Іюс йопшп ). Рсг сопііпепііат сціірре соііірііііиг еі гейіртіиг іп 
ипит а дио іп Шиііа йейихітив. Міпив епіт іе атаі. диі Іесит 
ацдшй атаі, диой поп ргоріег Іе атаі. О ашог, диі ветрег агйев 
еі іштдиат ехзііп, исгів. сагііав, Беив теив, ассеийе те Сопіі- 
пешіат шЪев. Ла дной іііЬѳб, еі іиѣе циой ѵів. 

Сар. 30. ІиЪев еепе, пі сопііпеат 8) а сопсирізсепііа сагпія, 
оі сопсирізсепііа осиіогпт, еі атЪШопе весиіі *)... 

) т. г. всѣми силами моей души. 
*) Прем. 8. 21. 
3) = аЬвІіиеаш. 
4) 1 Іоан. 2. 16. 
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Сар. 31. Еві аііа таііііа йіеі 1). цине иііпат зиійсіаі еі. Ііеіі- 
сііпи$ епіт циоіійіапая гиіпаз согрогів ейепйы еі ЪіЪеийо, ргіия- 
циат езеаз еі ѵенігет йевігиаз, сит оссійегів іпйіуепііат теат 
заііеіаіе тігійса, еі соггирІіЬіІе 2) Ьос іпйиегш іпсоітирііопе зегп- 
рііегпа 3). Кипе аиіет яиаѵіз еві тіЬі песеввііаз; еі шіѵегзив ізіат 
зиаѵііаіет ри&по, пе саріаг, еі циоіійіапит Ьеііит §его іи іеіішііе, 
8аеріи« іп зегѵііиіет гейі^епк согрик шеит, еі (Іоіогея теі ѵоіир- 
іаіе реіктіиг. Кат Іатея еі зііів циійат йоіогея яипі: игипі, еі 
8ІсиІ ІеЬгІ8 песапі, піві аіітепіогит тейісіпа виссиггаі- С^иае цію- 
піат ргае8Іо еві ех сопкоіаііопе пшпегит Іиогит, іп циіЬия по- 
вігае іпйгтііаіі Іегга еі ациа еі саеіит 4) вегѵіипі, саіапйіаз йеіі- 
сіае ѵосапіиг. Нос те Йосиівіі, иі циетайтойит тейісаіпепіа, віе 
аіітепіа вимріигив ассейат. 8ей йшп ай циіеіет ваііеіаіів сх іпйі- 
^епііае тоіевііа Ігапвео, іп ірво Ігапчііи тіЬі іпвійіаіиг Іациеив 
сопсиріясепііае. Ірве епіт Ігапвііив ѵоіирѣав езі, еі поп езі аіі ив, 
циа Ігашеаіиг, цио Ігапвіі е со^іі песевзііав. Еі сит заіиз зіі саива 
ейепйі еі ЪіЬепйі, айіип^іі зе Іатциат рейівзечиа регіеиіоза іисип- 
йііаз, еі ріегитцие ргаеіге сопаіиг, иі еіив саиза Ьаі, циой яаіиііз 
саива те Іасеге ѵеі Йісо, ѵеі ѵоіо; пес ійет гпойиз иігіивцие езі. 
Кат (|ііой заіиіі заіів езі, йеіесіаііопі ратт езі. Еі заере іпсег- 
Іит ЙІ, иігит айЬис песезвагіа согрогіз сига виЬзійіит реіаі, ап 
ѵоіиріиагіа сирійііаііз Ыіасіа шіпівіегшт 8іірреІаІ. Ай Ьос іпсег- 
ішп Ьііагезсіі іиі'еііх апіта, еі іп ео ргаерагаі ехеизаііопіз раіго- 
сіпішп, ^аийепв поп аррагеге, цііій ваііз зіі тойегаііопі ѵаіеііійі- 
піз, иі оМепІи ваіиіів оЬптЬгеІ пе^оііит ѵоіиріаііз. Ніз Іепіаііо- 
піЬіі8 ципіійіе сопог гезізіеге, еі іпѵосо йехіегаш Іиат аіі заіиіет 
теат. еі ай Іе геіего аезіив теов, циіа сопвіііит тіЬі йе Ьас ге 
попйит зШ. Аийіо ѵосет іиЪепІіз Беі теі: Коп ^гаѵепіиг согйа 
ѵезіга іп сгариіа еі еЬгіеІаІе 5). ЕЬгіеІаз Іоп^е еві а те; тівеге- 
Ьегів, пе арргоріпциеі тіЬі. Сгариіа аиіет поппитциат зиЬгеріІ 
зегѵо Іио; тізегеЬегіз, иі Іоп^е Ьаі а те. Кето епіт роіеві езве 
сопііпепв, пізі Іи йев. МиІІа поЬіз огапІіЬив ІгіЬиіз: еі циіециій 
Ъопі, апіециат огагетиз, ассерітиз, а Іе ассерітиз; еі иі Ьос 
розіеа сос,по8сегетиз, а Іе ассерітиз. ЕЬгіозиз питциат Іиі, зей 
еЬгіозо8 а Іе зоЬгіоз Іасіов е§о поѵі. Ег§о а Іе ^адішп езі, иі Ьос 
поп езвепі циі питциат Іиегипі: а цио Іасіит езі, иі Ьос поп вет¬ 
рег еззепі, циі Іиегипі; а цио еііагп Іасіит езі, иі зсігепі иіііцие, 
а цио Іасіит езі. Аийіѵі аііат ѵосет Іиат: Рові сопсирізсепііав 
Іиаз поп еаз, еі а ѵоіипіаіе Іиа аѵегіеге 6). Аийіѵі еі Шат ех ти- 

5) «лукавствомъ дня» называется здѣсь ежедневное житейское искушеніе. 
Августинъ желаетъ, чтобы это было единственнымъ искушеніемъ. 

8) - і^Йартсе. 

а) 1 Кор. 15. 58. 
’) аёг. 
г>) Лук. 21. У4. 
“) Сирах. 18. 30. 
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пеге Іпо, диат іішііит атаѵі: N04110 8І таікіпсаѵегітиз, аЬипйа- 
Ьітия, печис 8І поп тапсіисаѵегітив, йесгіі поЪія *). Нос езі сііссге, 
пег іііа гоя те соріояит Іасісі, пес іііа аегитпояти. Ашііѵі сі 
аііегат: Ь»о опіш (Ікіісі, іп диіЪиз вит япійеіепя евво: еі аіпш- 
(Іаге ноѵі. еі рспигіат раіі поѵі; отпіа рочянт іп ео. 41 іі те спіі- 
ІоіТаі 2). Ессе тіісз саяігогінп саеіозііит, поп рпіѵіз, дпо<1 поя ви¬ 
тия. 8о<1 тетепіо, Ботіпе, диіа риіѵіз яитиз, еі «1е риІѵеге Іееіяіі 
Ііотіпет. сі регіегаі. еі іпѵепіия сзі. Кес іііе 3) іп зе роіпіі, рта 
НІеіп рп1ѵІ8 іиіі, диет Ілііа (Іісепіет аійаіи Іиае іпзрігаііопіз аііа- 
таѵі. Оптіа ровяпт, іпдиіі, іп ео, диі те сопІоіТаІ. СопІогТа те, 
иі роязіт. Ба дпогі іиЬев, еі іиЬс диой ѵіз. Іяіе зе ассеріззе соиЯ- 
Іеіиг, еі диой {*1от1иг, іп Ботіпо ^Іогіаіиг. АшНѵі аііит го^ап- 
іет. иі ассіріаі: Аиіег а те, шдш'1, сопеирізсепііая ѵепігіз 4. БшЗе 
ар]>агеі, яапсіе Бенз теиз, іе йаге, сит ііі, диосі ітрегая Яегі. Бс- 
сиікіі те, раіег Ьопе, отпіа типйа типгііе; зей таіит еззе Ьотіпі, 
Ф1' Р«‘г ойепвіопст тапйисаі 5); еі отпет сгеаіигат іиат Ьопат 
С88Р, піЫІдие аЪіісіепйит, дпой сит ^гаііагиш асііопе регсірііиг с); 
еі диіа езса поя поп соттешіаі Бео 7); сі иі пето пое іийісеі іи 
сіЬо, аиі іп роіи 8); еі, иі диі тапйисаі, поп тапйисаіііет поп 
8])егпаі; еі диі поп тапйисаі, татіисаиіет поп ітіісеі9). Бійісі 
Иаес; ^гаііаз ІіЬі. Іаіійез ііЬі, Бео тео, та§І8іго тео, риізаіогі 
аигіит теагпга, іііияігаіогі согсіів теі. Егірс тс аЪ отпі іепіа- 
ііопе. N011 е^о іттшкііііат орзопіі Іішео, яе<1 іттшпйіііаш сирі- 
Шіаіія. 8сіо, N«6 отце сагніз і^епия, диой сіЬо еяяеі ияпі, тапйи- 
саге регтізяит: Еііат сіЬо сагпія іеГесіит; ІоЬаппет, тігаЬіІі 
аЬзІіпепІіа ргаейііиіп, аштаІіЬиз, Іюс С8і, Іоеизііз іп еясат сегіеп- 
ііЬия поп йііззс роііиішп. Еі зеіо, Еяаи Іепіісиіае сопсирізсепііа 
йесерішп; еі Баѵій ргорісг адиае гІезій сгіит а яе іряо гсргекеп- 
янт: еі ге^пт пояіѵпт поп (Іе сагпе, яеЛ (Іе ране еяяе іепіаіит. 
І(1еодие сі рориіия іп егето, поп ди іа саги ея йезійегаѵіі, яей диіа 
еяссче йеяісісгіо айѵпгяпя Ботішпп ішшгтгаѵіі, тегиіі ііпргоЬагі. 
Іп Ыз егі*о ІепіаііопіЬпя рояііиз сегіо цішіійіс яйѵегяив сопсиріз- 
сепііат іпашіисашіі еі ЬіЬеікІІ. N011 епііп езь, диоіі зегасі ргаееі- 
йеге еі иііегіиз поп аіііи&еге сіссегпат... Ііадие ігппі ^иііигіз іет- 
регаіа геіахаііопе еі сопвігісііопс іепешіі зшіі. Еі диіз счі, Бо- 
тіпе, диі поп тріаіиг аіідиапіиіит ехіга теіаз песеззііаііз? ^иіз- 
диія еяі, танина еяі; тарпійсеі потеп Іиит. Е^о аиіет поп зит, 

') Кор. 8. 8. 
!) Фіі.'ііііі. 1. И ел 
ч) Ан. Навелъ. 
*) С’ирах. 23. 5. 

І’іпіл. 14. 20. 
У 1 Тим. 4. 4. 
г) 1 1 Гор. 8. Ь. 
ч) Полос. 2. 16. 
■') 1’шал. 14. 3. 
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П«іа ]юсса(ѳг Ііото «ат. Вей еі ецо шадпійсо нотеп Іиит: еі 
іпіегреііаі Іе рго рессаіів теіч іціі ѵісіі аесніит, пишегаіів те 

іпіег Мппа шятЬга с.огрогія яіі: (рііа еі ітрегі'осіппі еіик ѵігіе- 

піт осиіі Іні, еі іп ІіЬго Іио отпев ясгіЬепІиг ‘). 

вар. <52. Г)е ШесеЬга ойогпт поп жйщо пітів. Сит аЬвшіІ. 

поп гег|иіго, сит аЛвипІ, поп гваріш, рагаіив еііат сія аетрег 

сагего. На іпіЫ ѵійеог: ГоПавке ІаІІог. Випі опіт еі івіае рі.'ш^сп- 

(Іае ІепеЬгае, іп (риЬчв те Іаіоі і'асиііав теа, г|п;т іп те еві, иі 

апшшв теив Йе ѵігіЬив чиів ірве ве іпіеггоуапв, поп І'асііе віЬі сге- 

йепйшп ечівіітеі, (Цііа еі г]ііой іпеві, рісі'ітпріе оссиііііт еві, піві 

ехрегіепііа ташйяМпг. Еі пето веспшв севе йеЪеІ іп івіа ѵііа. 
(рте Іоіа Іепіаііо потіпаіііг: ііігит диі Яегі рвШЛ ех йеіегіоге 
теііог, поп йаі еііат ех теііоге йеіегіог. ІІпа врев. чпа ййпсіа, 

нпа йппа рготіввіо, тівегіспгйіа Іііа. 

Сар. 33. Ѵоіііріаіея аигіит Іепасіив те ітріісаѵегапі еі виЪ- 

ікр.цчяапі: вей гевоіѵівіі, еі ІіЪегавІі те. Кипе іп вопів, (рюв апі- 

тапі еЬ (]іі іа Іш*. сшп виаѵі сі агіійсіова ѵосе сапіапіиг, іа!йог! 

аіідиапіійит асдиісвсо. поп диійет пі Ьаегечт, вей иі вш-уат, 

сшп ѵоіо. АІ »атеп сит ірвів вепіепііів, %и1Ьн» ѵіѵипі, т айтіі- 

Іапіпг аіі те, іціаепті іп согйе тео пошшПшв йіцпііаіів Іосііт. 

еі ѵіх еів ргаеі-ео сопцпіепіет. Аіііціапйо епіт ріив іпІЫ ѵійеш 
Ьопогів еів ІгіЬнеге і]ііат йеееі, йит ірвів ваисіів йісіів геіііяовіпв 

еі агйепііив вепііо тоѵегі иттов повігое іп Ііаттат ріеіаіів, сит 
ііа сапіапіиг, іріат ві поп ііа сапіагепіиг; еі отпев айесіив аріп 

Іив повігі рго виі Йіѵегвііаіс ііаііегс ргорпов шойов іп ѵосе аірие 
сапіи, циогиш певсіо риа оссиііа ІаіпШагіІаІе ехсііепіиг. 8ей йе- 

Іесіаііо сагпів теае, сиі теиіет епегѵапйат поп орогіеі йагі, 
ваере те 1'аіііі, йит гаііопет вепвив поп ііа сотііаіиг, иі раііеп- 

Іег яіі ровіегіог; пі Іанішп рчіа ргорісг іііат тегиіі айтіііі, еііат 

ргаесштеге ас. йисегс (опаіиг. На іп Ііів рессо поп вепііепв; вей 
рояіеи вепііо. Аіірітпйо аиіет ііапс ірваш Гаііасіат іітпойегаііив 

саѵепв егго пітіа веѵегііаіе: вей ѵаЫс іпіегйіпп, иі теіов 2) опте 
сапіііепагиш виаѵінт, рпіЬив Ііаѵійіпіт рваііегіти ігериепіаіиг аЬ 

аигіЬив теів гетоіеп ѵеііт, аіірт ірвіив ессіевіае, Іиііпврис іміііі 

ѵійеіиг, рпоіі Йе Аіехатігіпо ерівсоро АІІіапавіо 31 ваере тіііі йіс- 

Іит сотшетіпі риі Іат тойіео Пели ѵосів ІасісЬаІ вопаге Іесіо- 

гет рваіші, Щ ргошшііапіі ѵігіпіог аввеі іщат сапепіі. Ѵетт Іа- 

теп сшп гетіпівсог Іасгііпав шоав, ршів Ііиіі ай сапіив ессіевіае 

Іиае іп ргішогйіів гесирегаіас Іійеі теае, еі тше ірво рпой тоѵеог 

поп сапіп, вей геішв, рпае сапіапіиг, сшп Ііриійа ѵосе еі сопѵепіеп- 

Іівчіта тойпіаііопе сапіапіиг, шариат інвіііиіі Ішіив иіііііаіет 

') IIсад. К»у. 16. 
а) =- мелодія. 
я) Св. Аванасій Великій, епископъ \ зександрійскій, IV в., внамепитый 

своею борьбою съ Аріанствомъ. 
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!!«;. аПІті'8 *Яесішп рісіаіія азвиг- 

пи о111ГП1,™ ТТ І1“1'8 а{?І‘І8’ ІШЙе )жи Р-осеЙипІ. Кат 
иха,«Г гегоІсе Г ѵХ „Т 1П°Ѵе11*- Г“ а1,‘е,п’ Боті,1е Беи» *>™, 

тіЬі чинеаііо Лсішміпт еі Ьп^оГіпет »^"іиВ °СиЬ8 

^■іеГГ’еіГІі'иг тй‘ ^Ті ІоіГв 'йіеЬи^ пес 
аЬ^отп Ьив ,„ 

ЗЛаза^глйЗЙ 
I е" пгаеШаГпРгіётг ГГ °Си1І8 ІЙІ8 ?) ИЬт ЙосеЬа1 ѵііае ѵіащ, 
р.яе«г™а& еГіпггН Т?"“* еП.'1Ш8; Чиат ѵіЙеЬаі Іваас р ац,гатів еі орегііз вепесіиіе саіпеіз ІшпііііЬиа сит яііпч тп 

^ХТіасоЬеПс«теГГіпеЙ Ье1ЮЙІСеІ1Й0 «*"«**« ™е.ші; аиі риат 
ргГвГпаіа лііиГпппѴГ" РГ“ Р"?® аеШе сар‘»8 осиіів, іп ЙШв 
ііыГГіГ Т . РГ 1 р0,1сга ^игпшово согйе гайіаѵіі 8п еі перп- 

&гі6 соггіисЬаГ^ Г,ГГ?-'"У^е та"1’8 П01‘ 8ІСІЙ ра4 іг еогііт 
с ІиГ пГГ* \6еЙ 81СГ 1р!іе ш‘и8 йівсегпеЬаі, ітровиіі! Ірк 
Ша I X* "Т I °'П",Т 401 ѴІЙеп* С1 апіапі еат. Аі 
сопйіі Тѵіілт 'рХГ'1" аГЧ11,СГЬг08а ас рап'иІГ - йиісейіпе 

_ ’ 11:101 яесиІ1 сае<* атаіопЬив. (Ди аиіет еі Йе ірва Іаийаге 

О — заслуживъ наказаніе. 

3 т раМрі Се6і нР^метомъ разслѣдованія. 
®- 61 1П сшив осиіів ебЬ ірее Іанеиог теня 

* Ть? Ѵ&лалъСвбЪ храмы > * 1ѵ01'- »■ 2. Виреггайиегм -- іяеѵобиѵ 
) впечатлѣнія. ) вс. сагпаІіЬнб. 

у? = освѣтилъ, въ блескѣ узрѣлъ. 
» положенный крестъ на крестъ 
) направлять. 

ѵ’) «С. 8ЦЦІ. 
м) осъ ріШііГгс. 

іе попші, Лейв сгеаіог отпшп,, аввштті еат іп Ітппо іпо тщ 
Ьпштіпг аЪ еа т зотпо ад.,: віс «ее сиріо. Вевівіо ейт ііопі- 

Ь.18 осціопші, пе ітрЬеспіпг рейс, те), о,шЪив іпагейіш- ѵіаш 
іііат; еі егщо ай іе тѵівіЬіІев осиіов, иі іи еѵеііав йе Іапііео пн 
йее те.()8 ). Тп яиЬіпйе 2) еѵеііів еов, паш іііадиеапіиг. Тп поп сев 
вая еѵоііеге еро аіііеіп сгейіч, Ііаі гео іп иЫсціе врагвів іпзійіів- пію- 
шат поп аогтіев, порно ііогтііаЬів, рці сияіойія Івгабі8). Оиат 
шпишегаМіа ѵатя агііЬпв еі «рШиіів іп ѵевііЬив, саісеатепіів 
«ГГ Г СІ,Ш8СІ™.0Й1 іаЬ ісаііопіЬня, РІСІ11ІІ8 еііат, йіѵегвівоііе 
йртепіів, аЦие Іпв ііміш песеввагіит аісціе тойегаіит еі піат 
«іЙШЙсаііопет ) 1оіі|е Ігаіі8ёгеЙіеііііРив, аййі(1егіші Іішпіпсо ай 
ШесеЪгав оспіогпт, іогав мдитіев (,иой )асітіі, іпіпв геііприепіев 
а дио )асіі випі, еі ехіеппшапіея ИіюЙ Гайі віті. Аі ецо Беін 
теііь еі йесив теит, ііат Іиік: Йісо ІіЬі Ьутпшп, еі васгійсо 
Іаийет яапсіііісаіоп тео; риопіат рійсЬга ігаіесіа пег ашп а іп 
гпаппв агіійсіоваб 5) ай Ша [шісіп ііийіпе ѵепіипі, риас вирег апі- 
тав еві, сш виврігаі апіта теа Йіе ас посіе. ВеГриІсЬгііийтііт 
ехіеі.огит орегаіогев еі весіаіогев іпйе ІгаЬіші арргоЬапйі тойит 
поп аиіет шйе Ігаішпі иіепйі тойит. Еі ІЬІ еві. еі поп ѵійепі 
еііт, иі пип еапі Іоп^іие, еі і’огіііисЗіпет 6) зиат йе іе си&іойіапі 
пес еаш зраг^апі іп йеіісіозаз Іаззііийіпез 7). Еео аиіет Ьаес Іо" 

іГеѵе1Ш1‘Ьот8іпееПеП8.іе‘Ііт р1'1сМ8 ~ і^сіо^ ве°Й 
Іов ш Г ь!’ Г0118 .Чиопіат ШІ*гіоо.'йіа іиа апіе оси- 
108 теоз езі. Nат еі е&о сарюг тізегаЬПііег, еі іи еѵеіііз тічргі- 

пиіпйГситТі г Поп .^піет, диіа виврепвіив ») іпсійегат, аіі- 
Р Г"Н сит Йоіоге, рша іат тйаевегат. 

сиіова РгаР*;гНі'С аССеЙІ‘ аІк Ггта Іоіііаііопів тиііірііешв регі- 
сиіова. Ргаеіег еат ешт сопсирівсепііат сатів, пиае іпеві іп Йе- 
І^іаііопе отпіит вепвипт еі ѵоіиріаіит, сш ’^ѵіепіёГ Йереге- 
“ Г І0І1ЯС 80 іаспші а іе, теві апітае рег еовйет вепви РСОг- 
ропв риаейат поп ве оЫесіапйі іп сагпе, вей ехрегіепйі п г саг- 

ІіГа СІІГЮ8а С11рійі4а8’ потіпе соепіііопів еі всіепйае раі- 
ай со -пп5“ё Ч1,?піат арре‘і,и повое,ІЙі еві, осій. аиіет випі 
Й оьповсепйит п вепвіЬив ргтсірев, сопеирівоепііа осиіогит еіо- 

1 0 арре1|а|а ек4 >• АЙ осиіов епіт ргоргіе ѵійеге рігіі- 

*) Псал. 24. 15. 
~) = яаере. 
3) Псал. 120. 4. 
*) ■ благочестивое назначеніе. 

*уШ* ДУДо™Н?аТа3Са^и™^ № ВВ^ - 
7) силы своего ума, таланта. 

;) ка“въЕ™КахСъІаЖД'НІЯ Ме"ГІЪ ва собою Узость и ицесыщете. 
9) = еиарепво апіто. 

ДЛ,1Н1ІУЮ " ширмук, ьуежду, уаотреблявшуюсл 



3*0 

пек. ІЛішііг аикеш кос ѵегко екіат [п секегів вппяПтв, сит соч 
ай рю&повсепйиш іпкеийітпв. Ке<ріе епіт йіеітиз: ашіі, ччій ги- 
КІо4; аик: оііас, фіят иікеак: аик: цивка, (|ііаш вріепйелк: аик: раіра, 
Чиаш йіідеак. Л ійегі епіт йістікиг касс отпіа. І)іптпв анкет 
поп 8о1шп: ѵійе, (ріій Іисеак, <|«іос1 80Іі осиіі вепкіге роявшік: весі 
екіат: ѵійе, чпій воиек; ѵійе, пиііі оіеак; ѵійе, гріій варіак: ѵійе, 
Ч тип й щ ит зіЬ. Іі1с?о(|ие ^енегаііз схрегіепкіа вепвиит еопсирізееіь 
і-іа (вісик йіекиш евк) осиіогит ѵосакиг, ірііа ѵійепйі оЙісішп, іи 
Чпо ргішаіиіп осиіі кепеик, екіат секегі вспяив віЫ <1е втіШкнйіпе 
ившраик, сит аИгрйй со^пікіошв ехріогапк. Ех кос анкет еѵійеп- 
кіиз йівсегпікиг, с]иігЗ ѵоіиркакія. гріій сигіовікаків идакиг рег вспяив: 
(1«оД ѵоіиркав риіекга, сапога, виаѵіа, варійа, Іепіа яескакпг; сипо¬ 
та8 анкет екіат Ыв сопкгагіа кепкашіі саива, поп аіі виЬеипйат 
тоіевкіат, вей ехрегіепйі повсепйпрю ІіЪійіпе. (^шй епіт ѵоіпрка- 
ків Ьакек ѵійеге іи Іаніако сайаѵсге гцюй ехкоггеав? Ек катеп яі- 
сиЬі іасеак, еопсигптк, ик сопкгівкспкпг, пк раіісапк. Тітепк екіат. 
пе іп Вотпів кос ѵійеапк; ^иазі чиівчиат еов ѵі^ііапкев ѵійеге еоё- 
^егік, аик риіекгіктііпів иШ. Гата регяішяегік. Іка еі іп секегів вен- 
біЬня, г]шіе регведиі Іоп^ипі евк. Ех кос шогко сирісіікаків іп врес- 
касиіів ехкіЪепкиг (ріаечие тігасиіа. Ніпс ай регвегикатіа пакигае 
((рте ргаекег нов евк *) орегка ргоеейікиг, і|ііае всіге пікіі ргойеяк, 
сі пікіі аііпй чиат всіге котіпсв сиріітк. Піпс екіат, ві чш'й 
еойет регѵегвае всіепкіае йпе рег агкев пвдеав чиаегікиг. Піпс 
екіат іи ірна геііріопе Кейв іепкатг, сит ві^па ек ргойі&іа йа^і- 
капкиг, поп ай аійріат ваіигет, вей ай воіат ехрегіепкіат йевійе- 
тка. Іп кас кат іттепяа вііѵа ріепа інзійіагит ек регіеиіопті, 
ессе тиіка ргассійегіт ек а тео согйе йівриіегіт, вісикі йопавкі 
те Іасеге, І)еив вакіків теае. Ак катеп (ріагійо аийео йісеге, сит 
пгсишг|иафіе 2) грюкійіапапі ѵікаіп повкгат кат шика киіив репе- 
гів гегит сігситвкгерапк, диапйо аийео йісеге, ппііа ге как те 
іпкепкнт Яегі ай врескапйит ск ѵапа сига саріепйит? 8апе те 
іат ккеакга поп гаріипк, пес саго почве кпшвікив війегит, пес 
апіта шея шшріат гевропва (ціаевіѵік ишЪгагит; отпіа васіііе^а 
васгатепка 3) йекевког. А кс. І)отіпе 1>еіів шеив, сиі китііет іати- 
Ііікиш ас вітріісет йекео, гршпків тесшп ви^евкіопшп 4) таекіиа- 
(іопіЬиа арік тііпіспв, ик ядшии аійріой рекат? 8ей оквесго ке рог 
і,р8'ст повіпіш, ек ракгіат НіегиваІет. вітріісет, савкаш. ик <[иею- 
айтойшп а те Іоп^е евк івка сопвепвіоь), Іка вік ветрег кт^с 
акі|ио іопршв. Рго ваіике анкет спішчріаш сит ке го&о, аііив тиі- 
кшп ЙіНегепв Ііпів евк іпкепкіопів а) теае, екке кіеіепкет ерюй ѵів, 

') котормл до паса, пе касаются. 
?) !«с. рлИе, п-йіоне = кругомъ, «подѵ. 

=- шуяИтіа. 
*) внушеніе. 
ь) согласіе па это вражеское искушеніе. 
Б) сонрііпші; ел. франц. іпіепііоп. 
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і];ів иііЬі ек йаЬів ІіЬеиіег чес|ііі. Уепші катеп іи чиаіп пшШв тіпи- 
ківвітів ек стікетркіЬіШтз 1) геішв сигіовікав гріокійіе повкга кеп- 
іакиг! Ек <]иат ваере ІаЪатнг. цпія еіштегак? (^нокіеич папапкев 
ітшіа ргіто чиазі іоіегатпя, пе оіТеіійапшв іпйппов, йеіийе рап- 
іакіш ІіЬеиіег айѵегкішив? Санеш сштепкеш ровк Іерогет іат поп 
в])еск(і, сит іп сігсо Іік: аі ѵсго іп аі'го, ві сави кгапвеат, аѵегкік 
те іогкаявів ек аіі аііеріа та^па со^Ікакіоне акеріе ай вс сопѵегік 
іііа ѵепакіо. пои йсѵіаге сорспв согроге іишепкі, вей согйіз іпсіі- 
иакіопе. Ек піві іат тіііі йетопвкгака іпйгіпікаке теа сію айто- 
неав. аик ех ірва ѵівіонс рег акциат сопвійегакіопсш іп ке аввиг- 
}іеге, аик кокиш сопкешпеге акчие кгапяіге. ѵаппв кеЬевсо. (ѵкіій 
ста те йоті вейепкет вкеШо тивсав саркапв. ѵеі агапеа гекіЬив 
впів іггпепіев ітріісапз, ваере іпкепкит Іасік? N11111 рпіа рагѵавипк 
апітаііа. ійео пои гев еайет ^егікиг? Рег«о іпйе ай Іашіапйит ке 
сгеакогет тіпГісиш ак^ие огйіпакогет гсгпт отпіит; вей поп іпйе 
іпкепкив евве іпсіріо. Аііші евк еіко виг^еге, аііий евк поп сайеге. 
Ек иѵііішв ѵіка теа ріепа евк, ек ипа зрев теа гпариа ѵаійе тіве- 
гіеогйіа іііа. Сит епіт ішіпвеетойі гсгпт сопееркасііішн йк сог 
повкгпт. ек рогкак соріовас ѵапікаків сакегѵав, іііпс ек огакіопев 
іювкгае ваере шкелтитрпніиг акчие кигііапкиг, ек апке сопврескшп 
киит, йшп ай аигев кшія ѵосет согйів іпкепйітчв, певсіо ішйе 
ітіепкіЪив тіракогіів со§ікакіоіііЬив, гев каика ргаесійікиг. 

Сар. 36. ^игпчиій екіат Іюс іпкег сопкетпешіа йерикаЬітпв, 
аик піічиій пов гейпсек іи врет, піві кока тівегіеогйіа. киа, 4110- 
піат соерівкі ншкагс пов? Ек ки ясія. (рииіка ех рагке тикаѵегів, 
еріі те ріітікив заняв а ІіЪійіпе ѵіийісапйі те, ик ргорікіив йав 
екіат секегів оітиЬив іпічиікакіЬив теів. ек, ваиев отпев Іаириогев 
тепв, ек гейііпав йе соггиркіопе ѵікат шеат, ек согопез те іп 
тівегакіопе ек тівегіеогйіа 2), ек вакіев іп Ііонів йевійегіши тент: 
411І сширгеявівкі кітоге кно віірггЫат шеат, ек шапзиеіесівкі іи«о 
кію сегѵісеш шеат. Ек пппс рогко ііічй, ск іеие ечк тіііі. 41т- 
ніат віе рготівівкі ек кесівкі: ек ѵеге віе сгак, ек певсіеЬат, ччапйо 
ій віЬіге чіекчеЬат. 8ей иигшріій, І)отіпс, «ри воічв віпе к}гр1ю 3) 
йотіпагів. чпіа воіня ѵегия Лотіпіів ев, чці поп ІіаЬев сіотіпит, 
пччкрпй Іюс ерючие кегкічт кеикакіоиів §спив севваѵік а те. аик 
севяаге іп Ііас кока ѵіка рокезк: кітегі ск атагі ѵеііе аЬ ЬопііпіЬпв, 
поп ргоркег аііий, вей ик іпйе вік «дашііиш, (рюй ион евк «аийіит.-' 
Мівега ѵіка евк ек Іоейа іаскаикіа. Ніпс йк ѵеі шахіте поп аіпаге 
ке, пес савке кітеге ке. Ііісоіріе ки ви]»егЪів гевівків, ЪитіІіЬпя аи- 
кст йав ргакіат 4) ек іпкопав вирег атЪікіопеч весиіі, ек сочкге- 
тшік Іітііагпепка топкіциі. Іпиріе поЪів, (рюпіаш ргоркег (ріаейаш 

’) ІІІ1ПІІ8 сонПчнрІи- 
-) Нса.1. 102. 4. 
ч) вічк-гЫя. 
4) Іак. I- 6- 
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Ііпімшае тіеШіх оЯісія посавагішп Ы атагі е( Нпісгі аЬ Ік.ті 

>.™ Ы1*сіа роп^гт^ПЪ^, ""ипагГс'Гиіп^і ^оГ„го,^г 
| ?ей >,г,і «Ѵ^ие І8Ю тойо яиі 8,,„Пе5 йсі08 «г'и Тя 
поп ай (опевгйтт сягіОИа *ей ай сопвогіют яир'рВсЦ т,і “а- 
І'ііі аейеіп еиап; ропеге іп адііііопе *), и4 (о регѵот « ’ ГітЬ, 
ѵіа ши(ап(і іепеЪгокі ГгщнЦне яегѵіглпі. N04 аиіеш Пошіт 

Г5итГ6иГеаГТ|!!1,,Ш'" ‘); ро58ІЙІ Р,ае1еі Йе *Ь* (иав. , 1ИР*™иі> 8ЧІ еаь. (т]„па ио?(га (и С8(о: ргоріег (е ашетш ш 

а Х1^,1г“ ,Г ЬошіпіЬцй іийісапіе (с пес 
, ‘ Г Сш" ,аа‘еш “™ рессаіог Іаийаіиг і„ йеаі- 
ь™ , І1П'ае МІ,аг "ес фи 'ЧІ'ЦИ цегіі Ьспейіеііиг *) еей Іаийаіиг 
ото ргоріег аіфітй йошіт, ірюй йейіяіі ‘Я а( Ше ріив ■ аиЙе( 

ьіЬі Іаийап ае, фіат ірвит Йопшп ЬаЬйге ппй Іаийаіиг еііат І8іе 

ЙУ;^Г1а,,ПГШ' Е* Г” іаГ" ‘1Іе- ГІ11І Іаийаѵіі, (ішп І8Іе° 
1 п.,іп ” 1 ® Ч11 еш,п 1’іасті іп Ьотіпе йопшп Г)еі (шіс 
атрііш ріасші йоппгп Іюпітія, фіат Беі. 

Сар 37. Тепіатпг Ьік ІепІаІіопіЪік оноіійіе Иошіие- чілв 

Ітпега8ПпгЫІІаГ1Г ?*ЮІІ<№л,іа І'огпах "овіга ей Ьшпапа Ііііф, ») 
Іщрега» поЪік еі ш Іюс кепеге сопііпепііаш. Т)а пиой іиЬеч сі 
шЬе ч«ой ѵі8. Тп П08ІІ йе Ьас ге ай Іе рет.іши согйіа теі еі 
йшшпа осійогит теогит Мере епіш Інгііо соііщо фіат 8Іш аЬ 

оси1іР(иіе тГашГ ?)’ е‘ ™и|‘1,.г" ііте0 <>“и11а теа і,иае попті 
Ъ теі :^п поп. Езі епіт чиаЪзсштще іп аШз еепегіЪиз 

СХРІП,а,1ЙІ те; ІП Ьос Р-пе .К ^ 
еепйі ІІЙ І ‘І "К сагш8- еі а сипойййв еирегасшеа сорю» 
.. ’ ' 'ічапіит адесиіив 8іт рпкве геігепаге амішиш шеищ, 

ІШг'гтѵит Ь"Р сі1ге0’.те1 ѵоіипіаіе, ѵеі спт иЬкипІ. Типе епіш те 
°К°, (ІПаі11 та§18 гшпівѵе тіЬі тоіевіит 8ІІ поп ЬаЬеге І)і- 

Й Ш«шТТе1ЧЙ1иаеь°Ь Ь°С и* а1ІСаі -*а™т ЙГІ 
поп пш’оГ "8 ?ГІ,т- уе1 0,,І,1ІЬ,Ш **ѵіапІ, я регвепііес ге 
114 8& пгоЬрГ гт"я "4і ""1 еа8 ІіаЬеП8 сопівтпаі, Р08ВІШ4 е4 йітіШ, 
чі «е ргоЬеі. Г.аийс ѵего пі сагеашіі8, а4пііе іп ео ехпепатш- 

іттапіГгг '"ш ^ Кит<]1'Ш ша1е ѵіѵеч<5иш «4, е( 4ат регйке аЦиё 
ЙетепНя ж ‘ Т "0Ѵ0П‘> Чпі поп Йе(е8(е1иг? (Дте шаіог 
йетепііа йісі ап* соёі4ап роіеяі? Аі 8І Ію,те ѵііае Ьопогитдце 

*) иТи™'”’ одо0ре,іія ” поощренія) есть объектъ кь ерагреня. 

’) Лук. 12. 32. 
ІГсал. 10. 3. 

іісііытуемся." г,еЛ0в^тесКРЛ РЬ™ служатъ горниломъ, въ которомъ мы ежедневно 
ь) = тадіь іпипсіиб. 
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прении (‘отек еі воіеі сі ЛеЛеі ез^с Іаигіаііо, Ъии сітііі.аішп еіпв, 
чпат ірвапі Тіопат ѵііат Йевегі поп орогіеі. \оп аліепі вепііо, 
віпе г|ію евве апі аеупо апішо. апі ас^гс роавіт, піві сшп аЬйіс- 
гіі. упіД іцйпг ііЬі іп Ьос і?епеге іоп^І.іопік. Пошіпе, сопЫеог? 
ЧиіЛ. піві (ІсЬчЬгі те ЬшШІтв: ясД атрііив ірза ѵегіШо. сдиали 
ІаиЛПш«? N810 я тіііі ргоропаінг, нігит таіігп Ьігепв аиі іп от- 
піЪііз геѣііб еггапк аЬ опшіЬив ІшшіпіЬин Іаікіагі, ;т сопзіапв еі 
іп и'гіШл* сегііявітля: аЬ отпіЬпз ѵііирегагі, ѵісіео (ціій еііцат. 
Ѵегит іатеп іюііет, иі ѵеі ап^егеі тіііі ^ацДіиш сиіизІіЬеі Ьопі 
теі япЬіа^аШ «гів аііені. Яе<1 аи^еі (Таіяог) поп яоітп, нсЛ сі 
ѵііирегаііо тіпиіі. Еі гшп ізія тіяепа теа регіигЬог, биЬіпІгаі1) 
тіЬі ехеизаііп, циае ччаіік яіі. Іи зсіз, [)еик; наш те іпсегіши іа- 
<*іІ. ^иіа епіт поЫз ітрегаяіі поп Іапііші сопііпепііат, ісі ея<-, а 
српЬпз геЬия атогеш еоЫЪеашиз, ѵепип еііаш півііііапі. ісі еві, 
<|ііо ешп сопГегатия, пес Іе Іапіиш ѵоіиіяіі а поЬія, ѵегит еііаш 
ргохііпит бііі^і: яаере тіЬі ѵійеог сіе ргоГесІи аиі яре ргохіпіі 
Деіесіагі, сшп Ьепе іпіеііе&епіів Іаийе сіеіесіог, еі гигвиз еіиз таіо 
соиігізіагі, спт еит аисііо ѵііирегаге, чиоД аиі і^погаі, аиі Ъо- 
пит езі. Хат еі сопігізіог аііаиапсіо ІаисІіЪиз теіз, спт ѵеі еа 
Іашіапіиг іп те, іп чиіЪиз ірзе тіііі йізріісео; ѵеі еііаш Ьопа пй- 
иога еі Іеѵіа ріигіз аезіітаіиг, іріат аезІіптпДа зіті. 8ей гигзиз 
шіДе зсіо. Лп ргоріегеа віе аіЬсіог, у и іа поіо йе те ірзо а те 
йіззепііге Іаийаіогет тент; поп <рііа іШич иіііііаіе іпоѵеог, вей 
Чіііа еайет Ьопа, <ріае тіЬі іп те ріасепі, іисипйіога тіЫ зипі, 
сит еі аііегі ріасепі? (^иойагп гпойо епіт поп е^о Іаийог, сит йе 
те зепіепііа теа поп Іаийаіиг, циапйо ергійет аиі іііа Іаийапіиг, 
Чиае тіЬі ѵізріісепі, аиі іііа атрііш, еріае тіЬі тіпия ріасепі. 
Кщопе йе Ьос іпсегіиз вит теі? Ессе іп Іе. ѵегііаз, ѵійео, поп 
те ІаисІіЪиз теіз ргоріег те, вей ргоріег ргохіті иІШІаІет то- 
ѵегі орогіеге. Еі иігит ііа зіі пезсіо. Міпиз тіЬі іп Ьас ге по¬ 
каз вит ірзе, чиагп Іи. ОЬзесго Іе, Бейз теиз, еі те ірзит тіЬі 
іпйіса, иі сопйіеаг огаіигіа рго те ІгаІгіЬиз теіз, чпой іп те 
запсіит сотрегего. Иегпгп те йііі^епііиз іпіегго^ет. 8і иііііаіе 
ргохіті тоѵеог іп ІаийіЬиз теіз, сиг тіпиз тоѵеог, зі чиіздиат 
аііиз іпіизіе ѵііирегеіиг. диагп зі е^о. Сиг еа сопіитеііа та^із 
тогйеог. еріае іп те, диат с]ііае іп аііит еайет іпнріііаіе согагп 
те іасііпг? Ап еі Ьос пезсіо? Еііатпе ій гезіаі, иі ірзе те зейи- 
сат, еі ѵегит поп іасіат согат Іе іп согйе еі Іігщиа. теа? Іпза- 
піат ізіат, І)отіпе. Іоп^е Гас а те, по оіешп рессаіогіз тіііі зіі 
оз теат ай ітріп^ііапйшп сариі теши 2). Е^епаз еі, раиред* еро 
зіті 8), еі теііог іп оссиііо ^етііи рі^рНсепз тіЬі. еі чпегепз ті- 

') ігореізгр/гэіісй. 
я) ііса.і. 140. а. Ітрт#иаі‘е — літіаіѵгіѵ. 
2) Пса а. Юз. 22. 
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когісогйіаш іпапі. Донес гсйсіаіпг йеіесіиз шеиз, еі регйсіаіиг 
икфіе іи расет, 4иат пезсіі агго&апЫв осиіиз. 

Сар. 38. Вегто аиіет лге ргоееДет. еі іаеіа, (ріае ішіоіез- 
гипі ІштіпіЪпв, ЬаЪеиі іеніаііопет регіспіовіззітат аѣ атогеіаи- 
ііія, сціі ай ргіѵаіаіп *) іршпйат ехсеНепііат сопігаіііі степйіеаіа 
зийга$ра; іепіат еі сит а те іп те аг^иііиг ео ірзо, ірю аг§иі- 
іиг. Еі Баере Іюню сіе ірзо ѵашс ^Іогіас сопіетріи ѵапіиз діогіа- 
іиг; ійеоцие поп іат йе ірзо сопіетріи ціогіае ^Іогіаіиг. N011 еат 
сппіетпіі, сши ^Іотіиг іпіив. 

Сар. 30. Еііапі іпіиз сяі аіііиі іи еойст ^епеге Іопіаііопіз 
шаіиііі, ерю іпапезсшіі 2) ерй ріассні яіЪі сіе зе, гріашѵіз аіііз ѵе! 
поп ріассапі, ѵеі йізрПсеапі, пес ріасегс айссіспі ееіегік. Вей 8іЫ 
ріасепіез тиііііт ІіЪі ДізрИсепі, поп іапішп йс поп Ьопіз (ріазі 
Іюпіз, иепш сііат йе Ьопіз іиіз, еріазі зиіз; аиі еііаш зіеиі йе 
іиіз, вей іаіжріат ех тегіііз зиіз; аиі сііат зіеиі ех іиа ргаііа, 
поп іатеп зосіаіііег ®) $аиДепіез, вес! аіііз іпѵійепіез еа. Іи Іііз 
отпіЬия аіеріе Ішіиетойі регіеиііз еі ІаЬогіЪиз ѵійея ігетогет сог- 
ЙІ8 теі; еі ѵпіпега теа та^із зиЬіпДе а іе запагі, дпапі тіііі поп 
іпШ&і вепііо. 

Сар. 40. ІІЪі поп тесит атЬиІазіі, ѵегііаз, йосепз чиій са- 
ѵеат еі еріій арреіат, сит ас! іе геіеггет іпіегіога ѵіза теа еріае 
роіиі, іесіие сопзиіегет? Ілібігаѵі пшпйит іогіз зепзи <рю роіиі, 
еі аііепйі ѵііат согрогіз теі йе тс зепзизеріе ірзоз тео8. Іпйе іп- 
фгекадз вит іп гесеззиз іпетогіае теае, тиіііріісея атріііийіпез 
ріепаз тігі» тойіз соріатт іппитегаЬШитп, еі сопзійегаѵі. еі 
ехраѵі, еі піЬіІ еотт йізсепіеге роіиі зіпе іе, еі піЬіІ еогтп еззе 
іе іпѵепі4). Мес е^о і|»«е іпѵепіоѵ, ерй регаргаѵі отпіа, ехйіяііп- 
$иеге еі рго ятя еріасріе ДірпііаііЬиз аевіітаге сопаіиз вит, ехсі- 
ріеііз аііа пітііапііЪиз зеияіЪив, еі іиісгго^аиз а!іа тесит сот- 
іпіхіа вепііенв, ірзоз4ие пииііоя Лі§пояі:еш аіеріе сііпптсіапз. іат- 
еріе іи тешогіае Іаііз оріЬиз аііа регіпіеіапз, аііа гесішЛспв, аііа 
егиеіі8: нес е^о ірзс сит Ішес а^егсш, іД езі, ѵіз шеа, (ріа ій 
а^сЬат; нес ірзс егаз іи 5). ерііи Іих е8 іи регшапспз, еріат Йс 
отпі1лі8 сопзиІсЬат. ап еззепі, срііД еззепі. еріапіі репйепйа еззепі. 
Еі ашНеЬат йпсепіет ас іиіюніет; еі за ере ізгиД іасіо. Нос те 
йеіесіаі. еі аЬ асііоніЬик песе>зііаіі8, еріапіит геіахагі розвиш, ай 
ізіат ѵоінріаіет геііщіо. N04110 іи Іііз отпіЪиз. еріае регсигго 
соіі8ііІс*іі8 іе. іпѵепіо іиіши Іосиш анітае теае, иіві іп іе, ерю 
соПі^апіиг зрагза шоп. нес а іе срііссріат гесейаі ех те. Еі аіі- 
сришеіо іііігошііііз те іп аЙесінт іпиіішп іпизііаіиіп іпігогзиз ай 

') т. е. такое сплнчноо глічіттпо. которое Сіылобы свойственно лишь намъ 
ОДБНЫТі. 

') інапев Гшпі. 
8І разделял п. другими. 

порядокъ: сі іпѵепі пііііі согши ( —ппііимі еогніи) ебве іе. 
’) т. о. нее Іи ірве нгаь- іиѵеиіог. 

иезсіч гріаиі гМсейіиот, гріае 8І регЛсіаіиг іи те, незсіо еріііі егіе. 
ерюй ѵіт ізіа поп егіі. 8ей гесіеіо іп Ьаес аегптіювіз ропйегіЬиз, 
еі гезогЬеог зоііііз. еі іепеог. еі тиііііт Нео, зей тіікшп іепеог. 
Тапіит сопзіюииііпіз загсіиа йі^па езі. ІІіе еззе ѵаіео, нес ѵоіо: 
Шіс ѵоіо, пес ѵаіео; тівег пігоЪкріе. 

Са|». 41. Ійеосріе сопзійегаѵі 1ап§иоге* рессаіопті теогит іп 
спріііііаіе ігіріісі; еі Йехіегат іиат іпѵосаѵі ай заініеш теат. 
^ ійі епіт зріепйогет (шіт согйе заисіо, еі герегсиззпз Йіхі; і^иіз 
Шис ]юіезі г)? Ргоіесіиз яит а Іа сіе оспіогиш іиогит. Ти ез ѵе- 
гііаз зирег отпіа ргаезіДепз: аі еуо ]іег аѵагіііат теаш поп атіі- 
іеге іе ѵоіиі. зей ѵоіиі іесит роззійеге тепсіасіит зіепі пето 
ѵпіі ііа іаізит Йісеге. иі пезсіаі ір*с с]Ш(1 ѵегит зіі. ІРігіие атізі 
іе, ерііа поп йікшігіз сит тепйасіо іюззійегі. 

Сар. 42. І^иещ іпѵеиігеіп. <ргі те гесопсіііагеі ііЫ? АтЫеп- 
Дит тіЬі іиіі ай аи^еіоз? (^иа ргесе? (^иіЬиз засгатепііз'? МиШ 
сонапіез ай іе гейіге, пееріе рег зе ірзоз ѵаіепіое, зісіи аийіо, іеп- 
іаѵегипі Ііасс, еі іпсійепші іп йезійегітп гигіозагит ѵізіопит, еі 
еііапі ЬаЪііі вши ШизіопіЬиз. Еіаіі епіш іе сріаегеЬапі йосігіпае 
іазіи. ехзегепіез роііиз гріат іипйепіев росіога, еі аййихегііпі зііл 
рог зітііііийіпет согсііз зиі сопзрігапіез еі зосіаз зирегЬіае зиае 
роіезшез аёгіз Ітіиз, а сіиіЬиз рег роіепііав та^ісаз Йесірегеіііиг, 
еріаегепг.ез тейіаіогет 5), рег 4 нет ригцагепіиг; еі поп егаі. 
І)іаЬо1и8 епіш егаі ігашЯірігаиз 8е іп ап^еіит Іиеіз 4); еі тиііит 
іііехіі зирегѣат сагпет, грюйсагпео согроге ірзе поп евзеі. Егапі 
епіт іШ тогіаіез еі рессаіогез; іп аиіет, Ботіпе, сіи гесопсіііагі 
зирегЪе еріаегеііапі, іттогіаііз еі зіпе рессаіо. Мейіаіог апіеш іп- 
іег Лепт еі Ьотіпе* орогіеЬаі иі ІіаЬегеі аііерйй яітііе Лео, аіі- 
(іиій «ітііе ЬотіпіЬиз, не іи иігоеріе ІюшіпіЬиз зітіііз іоп^е еззеі 
а Лео, аиі іп иігогріе Лео зітіііз Іоп^е еззеі аЪ ЬотіпіЬиз, аіеріе 
ііа тейіаіог поп еззеі. ГаІІах ііа4ие Ше тейіаіог, 4110 рег зесгеіа 
ііійісіа Ша зирегЫа тегегеіиг Шийі: ІТітт сит йотіпіЪиз ЬаЬеі, 
ій езі, ]»еісаіит; аііий ѵійегі ѵиіі ІіаЪеге сит Лео, иі ерйа сагпіз 
тогіаГраіе поп ІерНиг. рго іптюгіаіі зе озіепіеі; зей 4111а вііреп- 
йіпт ]іессаіі тогз езі, Ьос ЬіЬеі соттіте сит ІютіпіЬиз. ипйе 
зітиі сіаишеіиг іп тогіет. 

Сар. 4о. Ѵегах аиіет тейіаіог, 4иет чесгеіа іиа тізегіеогйіа 
йетопзігазіі ІштіІіЪііз, еі тізізіі, иі еіиз ехетріо еііат ірзат Йіз- 
сегені Іттііііаіет. тейіаіог ІІіе І)еі еі Ііошіиит Ьото СЬгізіиз 
Іезііз°і, іпіег тогіаіез ресаіогез еі іттогіаіет іизіит аррагиіі, 
тогіаіі^ сит ЬотіпіЬиз, іизіиз сит Лео; иі 4иопіат зіірепйіит 

О 8С. іпігаге, реаеігаге. 
*» т. е. роь8І(1еге зітиі еі іе еі шеікіасіит. 
•и = «ЕСІТУ;;. 

-1 Кор. 11. 14. 
*) 1 Тим. 2. о. 

25 



387 36й 

іияііііае ѵііа еі рах ей, рег іизШіаш сопішіеіаіп Нео еѵасиагеі *) 
тогіеіп іияііііоаіогит -) ішріогит, сртт сит іііін ѵоіиіі ЪаЪсге 
соттипет. Ніс йспитзігаіпз еяі апіі(|іііз яаінйіч, иі ііа іряі рог 
Ііііеш Іпіпгне разяіоиія еіия, зісиі поя рог Іісіет ргаеіегііае, яаіѵі 
ііегепі. Іп чпапіит епіт Іюіпо, іп іапіит тейіаіпг: іи сришіит 
аиіет ѴегЪит, поп шсйіин, срііа аегріаіія Юео. еі І)еиз арш] Поит, 
еі зііпиі ипиз Юеиз. (^ио тойо поя атаяіі, раіег Ъопе, сціі йііо Іи о 
ипісо пип ререгсіяіі. яогі рго поЬія ітріія ггайійіяіі опт 8)! І}ио 
тоеіп поя ашаяіі, рго срііѣия Ше. поп гаріпат агЪіігаіиз еяяе аесріа- 
Іія ііЫ. іасіия еяі зиЪйіІ.ия изіріае ай тогіет синія4). шшя Ше 
іп шопиія НЪог, роіезіаіет ІіаЪепя ропепйі апітат зпат, еі ро- 
іеяіаіепі ІіаЪепя ііегшп яишепйі сат5); рго иоЫя ііѣі ѵісіог еі 
ѵісіііпа, еі ійоо ѵісіог, срііа ѵісіііпа; рго иоЫя ІіЫ засегйоя еі 
яасгііісішп, сі ійео яасегйоя, грііа яасгіШсіит; іаеіепя ІіЪі поя йе 
зегѵія Шіоя. йе іе паясопйо. поЬів яегѵіепйо! Мегііо тіЬі зрея ѵа- 
Іійа іп Шо еяі, срюй капаЪія отпев 1ап<рюгея теоз рог еиш, сріі 
яейеі ай йехісгат Шат, еі іе іпіегреііаі рго іюЫя 6): аііосріін йе<=- 
регагет. Мпііі епіт еі та$*пі яппі іійет Іап^погея теі, тиііі яипі 
сі та$піі, яегі атрііог ей тсйісіпа іиа. Роіиітиз риіаге ѴегЪит 
Шит гетоШт еязе а соиіипсііопе Ъотііііз, еі йезрсгаге йе поЪіз, 
іііяі саго Ъегеі, еі ЪаЪііагеі іп поЪія 7). Сопіотіия рессаіія теія 
еі тоіе тіяегіае теае а^ііаѵегит іп согйе шейііаіпясріе іпегат 
іи^ат іп яоіііийіпет; яей ргоіііітіяіі те. еі сопЯгшаяй те, Йі- 
сепя: Ійео рго отпіЪия СЪгіяіия тогіиия езі, иі г[иі ѵіѵипі іат поп 
яіЪі ѵіѵапі, зесі еі гріі рго ірзіз тогіиия еяі8). Ессе, Потіпо, іаеіо 
іп іе сигат теат, иі ѵіѵат, еі сопзійегаЬо тігаЫІіа йе 1е§е іи а с). 
Ти зсія іпірегіііат теат еі іпйгтііаіеіп теат; Йосе те, еі яаш 
те. Ше іішя ипісиз, іп ерю яипі оптея іііеяаигі заріепііае еіясіеп- 
ііае аЪзсопйііі10), гейетіі те заприте яио. N021 саітгтіепіиг тіііі 
вирегЪі 11), ерюпіат со^ііо ргеііит тети 12), еі тапйисо, еі ЫЬо 
еі его$о 13), оі раирег сиріо яаіигагі ех со іпіег іііоя, диі ейипі 
еі заіпгапШг. Еі Іаийапі Юотіптп, гріі гееріігшіі еит 14’). 

’) == аіоіеге, іггііит І'аееге, аЬгойаге. 
■) іизіійсаге — біадкочѵ. 
3) Рішл. И. 82. 

Филип. 2. 6. 8. 
5) Іоан. 10. 18. 
р) Рішл. 8. 34. 
7) Іоаіі. 1. 14. 
8) 2 Кор. о. 15. 
") Псал. 118. 18. 

5<!) Колос. 2. 3. 
**) Псаі. не. 122. 
,3) = моего искушігеля 
,в) какъ еппегсопъ. 
**) Ііонл. 21. 27. 

2. 

Юе сіѵііаіе Юеі еопіга ра^апов. ЫЪ. I. 

Р г а е і аі і о. 

Гііогіозізяііпат сіѵііаіет Т)еі яіѵс іп Іюс іетрогит с игзп. сит 
іпіег ітріоя реге^гіпаіиг ех И(1е ѵіѵепз х), яіѵо іп Ша яіаЪііііаіе 
яесііз аеіегпае, гріат пипс ехзресіаі рег раііепііат, ^поайиз^^1е 
іизііііа сопѵегіаіиг іп іийісіит, йеіпсеря2) тіеріига рег ехееііеп- 
ііаш ѵісіогіа иіііта еі расе регіесіа, Іюс ореге іпяіііиіо еі теа 
ай іе рготіязіопс йеѣііо йеіепйсге айѵегяііі ео8, дпі сопйііогі еіия 
йеоя 81ЮЯ ргаеіегіті, йіі сагіяяіте МагсеИіие 3), яиясері. та^пит 
орня еі агйшіт, яей І)еия агііиіоѵ пояіег озі. Хат 8сіо чиіЬня ѵігі- 
Ъия ория яіі, иі регвиайеаіиг яирегЫз чиапіа зіі ѵігіия Ьшпііііаіія. 
цпіа йі пі отпіа іеггеші саситіпа іетрогаіі шоЬіІііаіе пиіапііа 
поп Ішіпііпо изиграіи іаяіи, зей йіѵіпа ргаііа йопаіа ееіяіішіо ігапз- 
сепйаі. Кех епіт еі сопйііог сіѵііаііз Ііиіия. йе 411а Іосріі іпяіііиі- 
тия, іп яегіріига рориіі яиі яепіепцат йіѵінае 1е«із арегиіі. 411а 
йісішп еяі: І)еия яирегѣія геяіяііі, ѣптіІіЪия аиіет йаі ^гагіаіп 4 к 
Нос ѵего, дііісі Т)еі езі, яирегЪае ерючие апііпае яріѵііия іпйаиіз 
айесіаі атаіеріе яіЬі іп ІаийіЬия йісі: 

Рагсеге яиѣіесіія еі йейеііаѵе япрегЪоя5). 

ІІпйе еііат йе іеггепа сіѵііаіе, гріае сит йотіпагі арреііі, еізі 
рориіі яегѵіат. іряа еі йотіштйі ІіЬійо йотіпаіиг. поп езі ргае- 
сегсишіиш зііепііо грііеріий йіесге яиясеріі Ьиіия орегія гаііо рояіи- 
Іаі оі Іасиііая йаіиг. 

(‘ар. 1. Ех Ііас патеріе ехіяіипі іиііши, айѵсѵяия 41108 йеі’еп- 
йепйа езі Юеі сіѵііая, ерюгит іатеп тиііі соггесіо ітріеіаіів еггоге 
сіѵея іп еа йшіі яаіія ійопеі; тиііі ѵего іп еат іапііз ехагйеясппі 
і^піЬия ойіогпт іатгріе татіеяіія Ьепеіісііз гейетріогіз еіия іп^геіі 
яипі, иі Ьойіе еопіга еат Иприая поп тоѵегепі, пізі і'еггит Ьояііаі 
іиріепіез іп яасгаіія еіия Іосів ѵііат, йе 411а яирегЫііпі, іпѵепігепі. 

*) Аввак. 2. 4. 
3) = въ послѣдствіи. 
ЫагсеШпиз, учешікъ и другъ Августина, занимать видную должность 

ІгіЬшшв еі поіагіир, и интересовался особенно фіглософстшіі вопросами, ища нхъ 
разрѣшенія при помощи Авг. Послѣдній посвятилъ ему нѣсколько своихъ сочи¬ 
неніи к въ числѣ нхъ и книги сіе сіѵііаіе І)еі. 

*) Іак. 4. <». 
') Ѵещіі. Аеп. 0. 858. 



Л опію ІИотейез еі ІЛіхея Ап поп еііат ІІІі Ііотапі ( Ьгівіі потіпі іпГевіі *ішІ. цшЪи* ргор- 
іег СЬгівІшп ЪіігЪагі рерггсепті? Тевіатиг Іюс тагіѵгит Іоса еі 
ІіавШсае Арпяіоіопііп, сцше іи Ша ѵавІаНіопе ЛгМз ай зе сопіиріеп- 
іев ви05 аИеиовсціе гесерегипі. Нис ивсціе сгиепіив ваеѵіеііаі іпіті- 
сіи, іЬі ассірісЬаІ Іітіінн Іпісійиіогія ') Гигог, іііо йпгеіитіш' а 
тізегапііЬіь ЬозІіЬив, (|иіІ)ив еііат ехіга ірва Іоса ререгсепті. пе 
іи сов іпсштеѵепі, едпі вітііст тівегісогйіат поп ІіаІюЬамІ. (^иі 
іатеп еШш ірві айЫ Іпіссз аіцие ІіовШі шоге васѵіепіев розіеа- 
іршш ай Іоса Ша ѵепіеііапі, пЫ (ііегаѣ ііііегйісіит грюй аІіЬі іиге 
ЬсШ Іісиіввеі. Іоіа іегіепйі геігепаЬаІт ітташіав сі сарііѵшійі2) 
пірійііая 1'гапрсЬаІш\ 8іс еѵавспті тпііі, іри іпгпс СЬѵівІіапів Іет- 
рогіЬив йетѵаІпші 3 > еі шаіа диве іііа сіѵііав регіпііі, Сіігічіп іт- 
ригапі.; Ьшіа ѵего. циае іп сов ц|. ѵіѵегоиі ргоріег Сіігізіі Ьопо- 
гот іасіа вит, поп ітриіапі Сіігівіо почіго, вей іаіо вио, сит 
рпііпв йеЬегопі, ві (Ціій гесіі варегет. Ша. гцгас аЬ ІювІіЬив а.врега 
рі Лига реіреяві вши. Ші йіѵіпае ргоѵійепіте ІѵіЪиеге, ерше воіеі 
соттріоз Ьогоіпшп тогсв ЬеІІіз ешсийаге аігріе соіііеі'еі'е ііетцие 
ѵііат шогіаііит іивіат аігрш Іаийаііііет гаІіЬив аМісІіотЪш ехег- 
сеге рі'оЪаІатгрю ѵеі іп теііпга ігапяіеіте ѵеі іп Ьів айЬис Іеггія 
ргоріег ивив аііов Йеііпеге; ііііій ѵего, (рюй еів ѵеі иЫсшпдие ргор¬ 
іег СЬгівІі потен ѵеі іп Іоси СЕі'івІі потіпі йісаііввітів еі атріів- 
вііпів ас рго іагріоге тівегіеогйіа ай сарасііаіет Ітиііііийіпм еіес- 
Іів ріаеіег ЪеЙогпіп тогет ігиспіепіі ЬагЬагі ререгеегипі, Ьос Ігі- 
1)11иге ІетрогіЪив СЬгізІіапіз, Ішк Пео ааегс ргаііа*. Ьще ай еіш 
потен ѵегасііег Ц сштеге, пі ейпріапі роспав ірпів аеіегпі, диой 
потен тиііі еоѵит тепйасііог п- т рагшіі, иі ейирсгепі роепав 
ргаевепіів ехіііі. Хат ертв ѵійев реіиіапіег еі ргоеагііег іпвиііаге 
вегѵів Сіігівіі, випі ш еів ріигіті. (ріі іііит іпіегііиіп сіайстсріе 
поп еѵавіяяепі, піві веі-ѵов СЬгівІі яе еяяе (іпхіяжчіі. Еі ттс ііщгаіа 
яирегЬіа аііріе ітрііявіта іпяапіа еіш потіпі гевівііші согйс рег- 
ѵсгво, пі яетрііегпів ІепеЬі'ів рипіапіиг, ай ерюй потоп оге ѵеі 
впЪйоІо сопГпвегшй, М Іетрогаіі Іиее 1'гиегспіш'. 

Сар. 2. Те* Ьеііа ревіа сопвггіріа вшіі ѵеі апіе еопйііаіп 
Коташ ѵеі аЬ еіив ехоѵіи еі ітрегю: Ісраиі еі ргоГегапІ віе аЬ 
аііепіретв а1і(ріат саріат еяве сіѵііаіеш, иі Ьовісз, (ріі серегапі, 
раѵсегепі еів, циов ай йеогат япогит Іетріа сопйірівве сотреге- 
гапі, аиі аіііртт <1 псе пі ЬагЬагопіт ргаесеріяве, пі іггиріо оррійо 
пшпі і'егігеіпг, (ріі іп іііо ѵеі Шо Іетріо Гпіввеі іпѵепіиз. Хоппе 
ѵійіі Аепеав Ргіашит рег агая 

8априіпе іоейапіет ерюв ірве васгаѵегаі ірнез 3|? 

= убійца. 
-) - ЯІу-Аа/ЫТІ'ІЕІѴ. 
3) - порицать. 
4) - искрение. 
8) Тегдіі. А он. 2. 501 о.т. 

саезіз зшшпае сіізіойіЪиз агсЬ 
Соггірііеге засгат еШ&іет ташЪиздие сгиеиііз 
Ѵіг^іпеаз аиві гііѵае еопііп.пеге ѵіііас V? 

}іее іашеи (цюй 8е<|ііііиг ѵегит езі: 

Ех іііо Пиеге ас геіго зиЪЬцга ге^еі-гі 
8ре«5 Лянаит “). 

р№(еа г]иір])с ѵісегипі, розіеа Тгоіаш іегго і^ціЬивсіио йеІеѵстшК;, 
іювіеа соіііи^іепіет асі агав Ргіашит оЫпшсаѵсгипі;. N60 ігіео 
Тгоіа регііі, {рііа Міиогѵаш регеіісііі;. С^ин] епіт ргіия ірза Міпегѵа 
регйійегаі. иі регігеіѴ ап іогіе сивіойез зиоз? Нос вале ѵепіт ей; 
іШз ^ііірре іпіегешріів роіиіі аиіеггі. Кесріе епіт Іютіпев а зіти- 
Іасго, 80(1 вітиіасгит аЬ ІюіпіпіЪиз зегѵаЬаіт'. С^ио тойо ег&о соіе- 
Ъаіиг. иі раігіат півіойігеі еі сіѵея, с[ііае виоз поп ѵаіиіі сизіоЙіге 
сизіосіев." 

Сар. 3. Ессе дпаІіЪив Йіів игЬет Котапі вегѴапйат вё сот- 
іпІ8Ізве ^аіійеЬапі! О пітіит тізегаЬіІет еггогет! Еі поЬіз зиссеп- 
вспі, ста <к сііів еогит іаііа йісітив; пес виссепзепі аисіогіЬив 
811ІЗ. сіио8 иі ейівсегепі тегеейет йейегипі Йосіогездие ірвов іпзи- 
рег еі заіагіо рнЫісо 8) еі ІюпогіЬив 4) Йіцпіввітов Ьаіпіегипі. Кетре 
арий Ѵегрііит еріет ргоріегеа рагѵиіі іе§ипі, иі ѵійеііееі роёіа 
таргшз отпііткріе ргаес1агі88Іптз аіеріе оріітиз іепегія сЬіЪііиз 
япітів пои іасііе оЫіѵіопе роззіі айоіегі, вееппйшп ііііій Ногаііі5): 

^^10 зетеі еві ітЬіііа гесепв зегѵаЬіі ойогет 
Те8іа Ліи — 

арий Ішис ег^о Ѵег^іііит петре Іипо іпйисііиг іпіевіа Тгоіапіз 
Аеоіо ѵепіогит геа»і айѵегвиз еоз іггііапйо йісеге 6): 

Оспв іпітіса тіііі Теггііеітт паѵідаі аециог 
Шит іи Ііаііат рогіапв ѵісіо8^ие репаіез. 

Ііапе ізііз репаііЬиз ѵісіів Поташ, пе ѵіпееіеіиг, ргпйепіев сот- 
іпепйаге йеЬиепті? 8ей Ьасс Іипо йісеЬаі ѵаіиі ігаіа пшііег. гріій 
Іосріегеіиг ірногаиз. і^ііісі Аепеав ірве, ріиз іоііепз арре11аііі8. потіе 
ііа паі гаі 7): 

') рѣчь идетъ про изображеніе богини-дѣвственницы Паллады (Раііа*Ниш), 
украніеиное свяніенинми повязками (ѵіііае). 

3) \ еі’кіі. Аеп. 2. 1(»7 с л. 
3) — жалованье, выдаваемое отъ казны. 
*) Какъ наир. Квинтиліанъ, учитель риторики, былъ консуломъ. 
'•> ЕрІРІ. 1- 2. (Й1. 
я) Ѵегдіі. Аеп. 1. 67. 
т) Аеп. 2. 31!). 
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ГапіЪиз ОгЪгуайев, агсіз РЬосЪісріс васегйов, 
8асга піапи ѵісіоз4ис йеоз рагѵттціе пероіет 
Ір^е ігаЬіі спгаиріе атепз ай Іітіпа іепйіі? 

Хотіе йеов ір8ов, 41108 ѵісіов поп йиЪііаі йісеге, віЪі роііив пиат 
зе іііів регЬіЪеі сотшепйаіоз, сит сі сіісііиг 1): 

^асга 51108911 е ііЫ соттепйаі Тгоіа рспаіев? 

щйпг ѴегеШив іаіея йеоя еі ѵісіов йкіі еі, иі ѵеі ѵісіі 
41КК1110 шойо еѵайегопі, Іюпііпі сотпіепйаіоз: сріас йешепііа еві. 
ех’Вііпіагс 1іІ8 іиіогіішв Кошаіп варіепіег іііівзе соттівваш сі піві 
*‘оз аіпівіБвеі поп роіиіззе ѵазіагі? Іто ѵего ѵісіоз йеов іаіщріат 
ргаезійез ас йеіешогев соіеге, сріій езі аііий 41шт іепеге пои пи- 
ііііиа Ъгша, бой отіпа таіа? (^иапіо спіт заріепііив сгеЙішг. поп 
ІІотат ай І8іат сіайет поп ііііззе ѵепіигат, пізі ргіив іШ регів- 
зепі, вей Шов роііив оііт іиівзе регііигоз, піві еов сріапіит роіиів- 
^еі Ііота зегѵаввеі! Хат сцііб поп, сит айѵегіегіі. ѵійеаі сріапіа 
яіі ѵапііаіе ргаезшпріит поп роззе ѵіпсі яиЪ йеіепзогіЬііБ \ ісіія еі 
ійео регівбе, с|иіа ешіойея регйійіі йеов, сит ѵеі 8о1а роіиегіі езве 
саи«а регеипйі сивіойев ІіаЪеге ѵоіиівяе регііигоз? Хоп ііа^ие, сит 
йе йіі8 ѵісііз іііа сопзсгіЪсгеітіг аісріе сапегепіиг, роёіаз ІіЪеЪаі 
тепіігі, вей согйаіов Ьотіпев сореЪаі ѵегііав еопіііегі. Ѵегшп івіа 
оррогіипіиз аііо Іосо йШ^епісг соріозесріе ігасіапйа зипі; пипс, 
сріой іпвіііиегат йе іп^гаіів ІютіпіЪиз йісеге. рагшпрег ехрейіат 
иі ро88ііт, 4ііі еа таіа, сріае рго зиошт топни регѵегвііаіе те- 
гііо раііипіиг, Ыаярііетапіез Сіігізіо ітриіапі: циой аиіет ііііз 
еііат іаііітз ргоріег Сіігівішп рагсііиг, пес йі^папіиг аііепйеге еі 
еая 1іш»ііаз айѵегвиз еіиз по теп йетепііа засгііе^ае регѵегяііаіів 
ехеісепі, 4іі1Ъіі8 Іін^шв пвиграѵегипі шепйасііег ірзтп потен, иі 
ѵіѵеіепі, ѵеі гріаз Ііп^иав іп 1осІ8 еі васгаіів теіиепйо ргевзегипі, 
иі ііііс іиіі аісріе типііі, иЫ ргоріег еит іііаезі аЪ ЪояііЬив ііі- 
егапі. іпйе іп ешп таіейісіів ЪовііІіЪиз рговііігепі. 

Саі>. к Грва. иі йіхі, Тгоіа, таіег рорніі Котапі, васгаіь 
Іосів йеогтп зиогпт типіге поп роіиіі сіѵез виов аЬ і^піЬиз Гегго- 
*ріе Сгаесопип, еозйет ірзов йео$ соіепііпт: 411т еііат 

Іітопів акуіо 
Сивіойез Іесіі, РЬоепіх еі йітз Шіхе8, 
Ргаейат аввегѵаЪапі; Ішс ііпйіс|ие Тгоіа дага 
Іпсепвів егеріа айѵіів теп8ае(]ііе йеогтп 
Сгаіегезсріе а иго 8о1і<1і сарііѵа4ие ѵевіів 
Соп^егеіиг. Рпегі еі раѵніае Іоп^о пгйіпе шаігев 
^іапі еігсит 2). 

Еіегіпя ѵійеіісеі Іосіь іаиіае йеае засгаіив, шт шійе сарііѵоз 
поп Іісегеі ейисеге, ясмі иЫ сарііѵоз ІіЪсгеі іш іийеге. Сошрага тніс 
авуіит Ший поп спіпзШ)ег йеі $»то*і;а1із д) ѵеі йе іигЬа рІсЬіз, чей 
І«'Ѵіз і})5Іііз вогпгів еі С0ПІ11І1І8 еі ге^іпае оіппіит йеогтп сит тс- 
тогіія 2) 1105ІГ0ГЦГП АрозЬоІогит. 111нс іпсепзіз іешріів еі «Шз еге])іа 
зроііа рогіаЬапіиг, поп йопашіа ѵісііз, вей йіѵійепйа л ісіогіЬііз: ііис 
аніст еі 41101! аііііі ай еа Іоса регііпеге сотрегіит ееі сит 1ю- 
поге еі оЬзе4иіо геііріояівзіпю геіюгіаішн еві. Ш атізва, Ьіс яег- 
ѵаіа Ііііегіач; іЬі сіаиза, Ыс іпіегйісіа сарііѵііаз: іЬі роззійепйі а 
йотіттііЬня ІіовііЬт ргетеЪаиіиг, Ііис ІіЬегашІі а шівегапііЪиз 
йпсеЬапіиг; розігето ііііиі Тііпот« ісшріпт віЬі еіс^егаі аѵагіііа 
еі зирегЬіа Іеѵіиш (Ігаесиіогит 8), іяіав Сіігізіі Ьаяііісаз іпізегісог- 
йіа еі Ьтпііііая еііат іттапіиш ЬагЬагогит. Хічі і’оѵіе Огаесі гріі- 
«Іет іп іііа зиа ѵісіогіа іет]>1із йеогтп соттипіит ререгсепті 
аі(іие іііо сопйі^іепіез тізегов ѵісіо84ие Тгоіапоя іегіге ѵеі саріі- 
ѵаге поп аиві зипі, §ей Уег^іііиз роёіагипі тоге іііа тепіііш еві. 
Іто ѵего іпогет Ъовііит сіѵііаіез еѵегіспііит іііе Йевсгірзіі. 

Сар. 5. (Іиет птгет еііат Саіо, зісиі зсгіЬіі 8а11ичііиз4), 
поЪіІііаіае ѵегііаіів Іпвіогісив, вепіепііа виа, 9иат йе сопіигаііз іп 
вепаіи ЪаЬиіі, соттетогагс поп ргасіегтііііі: Гіарі ѵіг^іпев, рие- 
го8, сііѵеИі ИЬегоз а рагепішп сотріехи, таігез Гатіііагіігп раіі 
4иае ѵісіогіЪив соШЬиізяеі, іапа аЦие Йотоз вроііагі, саейет, іпсеп- 
йіа ііегі: ровігето аппів, сайаѵегіЬиз, сгиоге аі4ііс іисіи отпіа 
сотріегі. ІІіс зі іапа іасиізвеі. йеогит вейіЬш воіеге ѣозіев раг- 
сеге рніатетиз. Еі Ьаес поп аЪ аііет&епіз ІювііЬив. вей а Саііііпа 
еі чосііз еіііз, поЬШч8ітів зепаіогіЬиз еі Нотація сіѵіЬив, Еотапа 
іетріа теінеЬапі. 8ей Ы ѵійеіісеі ])егйііі еі раігіае раггісійае 5). 

Сар. С. СНіій ег^о рег тпііав депісв, 4ііае іпіег зе Ьеііа «*ез- 
ветпі еі ітвсріат ѵісіів іп йеогит виогит яейіішз ])ерегсегипі, 
новіег вегто йізсиггаі.? Потапов ірзов ѵійеатщ. ірзоз, пиріаш. ге- 
соіатив геврісіатив4пе Котапов, йе 4 и о гит ргаесірпа Іаийе йіс- 
іит езі: 

Рагсеге виЬіесііз еі йеЬеІІаге зирегЪоч, 

еі 4110й нссеріа іпіигіа іуповсеге 4ііат регзе4иі таІеЬапі 6): 4ітш1о 
іоі ішііажріе игЪев, иі Іаіе йошіпагепіиг, ехри^патв саріавсріе 
еѵсгіепті. Іедаіиг поЫв сріае іетріа ехсіреге зоІеЪапі^ иі ай еа 
4иівгрііч сопііірізвеі ІіЬегагетг. Ап іііі іасіеЬапІ еі вегіріогев еатп- 

’і съ отіѣшгозіъ презрѣніи, ибо ,иге"я1і*, ^ге/гагіпя говорится преимуще¬ 
ственно про солдатъ, люден низшаго класса и г. и. 

511 — р.ѵу^.еіоѵ. Такъ какь надъ гробницами Святыхъ обыкновенно строи¬ 
лись церкви, то и іиешогіа — ессіевіа, засеіішн. 

') съ преврѣоіемъ, имѣя въ виду ихъ ничтожество. 
*і СаШ. г>і. 
*1 — ргоіШигсч. 
' 8а11и>1. СаШ. Я. 

\> А егріі. Аеп. 9. 203. 
2' Аеп. >. 761 ел. 
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(Іеш гсгшіі девіагіііп ізіа геіісеЬапі? Ііа ѵего, г|ііі еа «рте Іаи<Ь- 
гет шахішг геоиігеЬапі, іяіа ргаесіагіччша яетпйит ірвоя ріеіа- 
Іі5 іпйісіа ргаеісгігепі? Е-ге<риз Котапі потіпія ') Магсия Маг- 
геШіч, апі «угасшая игЬет огпаіівяітат серіі 2), геГегіиг еат ргіиз 
Иеѵіяяе гиііигат сі апіе еіиз яаициіііст зиаз іііі Іасгіта.я еЙийізяе3). 
ОезкіГ. еі спгат рийісіііае еііат іп Іюяіе зегѵашіае. Хат ргтжріат 
оррійпт уісіог тккчеі іпѵайі, сопвіііиіі ейісіо, не цнія согрич 
ІіЬеішп 'іоіагеі. Еѵегза ея! іатеп гіѵііав тоге Ъеііогпт, пес ияріага 
1е2»ііиг аЬ ішрегаіоге іат саяіо аЦие сіетеиіі ііііяяе ргаесеріит. 
пг српчгріія ай ШшІ ѵеі іііікі істріит і'идівзеі ІіаЪегеіиг іііаевияі 
«^ітсі піщпр пи По шо<1п ргасісгігеіпг. (ріапйо пес еіия Исіи* пес 
Фіоіі ейіхегаі рго рийісіііатіпініс ѵіоіапйа роіиіі іасегі. ЕаЫия4і, 
Гагепііпае игЬія еѵегяог, а вітиіасгогига йсргаейаііопе яе аЬвіі- 
шііяве Іаисіаіиг. Хат сит сі ястіЪа зи«'ее58іявеі іріій йе віупів Лсо- 
іит, фте ппіііа саріа іиегапі, йегі іиЪсгеі. сопііпеііііат ящш 
е|іат іосапсіо сопйіѵіі. (^иаеяіѵіі епіт сиіия тоііі евяепі, еі сит 
еі ііоп воіиш тиііа игатііа, ѵегит еііат тттіагепіиг агтаіа: 
КеИшритшв. іпгрііі, Тагепііпів йеоз ігаіоя. Сит іцііиг пес ііііич 
«еЬит пес Ііиіия гізит, пес ііііпв саяіат тівегісогйіат, пес Ііиіия 
гасеіат сопііпепііат Еотапагпш гегит «езіагит всгіріогев іасеге 
роіиегіпі, ппапйо ргаеіегітііегеіиг, яі аІйрііЪик ІюшітЬив іи Іюпо- 
гет спіивріат йеопип виогит віс рорегсіввепі, иі іп срючиат іетріо 
саесіет ѵеі сарііѵііаіет ііегі рѵоІііЪегені? 

С ар. 7. (^шйгріігі еу§о ѵазіаііопік. Тгисійаііопіз, йергаейаііопія. 
сои сгетаіі опія, аЙіісііопіз іп і«іа гесепіізяіта II от а па сіайе сот- 
тіяяищ езі, іесіі Іюс сопяііеішіо Ьеііогшп; срюй аиіет поѵо тоге 
гасііип езі, «рюй іпшііаш гегит Гасіе ітпшіііая ЪагЪага іат тШз 
аррагиіі, ш аіпрііззітае Ьаяііісае ітріепйае рориіо сиі рагсегеіиг 
еіідогспіиг еі (Іесепіегепшг. иЫ пето Гегігсіиг, ипйе пето гаре- 
геіиі. грю НЬегапгІі тиШ а тіяегапііЪия ЬояСіЬия Писегепіиг. ипПе 
слрйѵапгіі иШ пес а сгийеШшя ІюяііЬия аЬЛисегепіиг: Ьос Сіігіяіі 
ііотіпі. Іюс ( Ьгізіілпо тетрогі ТгіЬпетІит чиізсріія поп ѵіПеЬ, сае- 
епя. і|иі8і|ііія ѵігіеі пес Іашіаі, іп^гаіия, чшяг]ііія ІаигІаіЕі геІисІаПіг, 
тяатія ея!;. АЬ.чі4, пі ртсіепя грижціапі Іюс С^іГаіі ітриіег ЬагЪа- 
гогит. Тгисиіепіівяітак еі яаеѵіяяііпая іпспіек іііе іеггиіі. Ше іге- 
паѵі!;. Ше тігаЬіШсг іетрегаѵіі, циі [юг ргорЪеіат Шііо ат,е 
<,1хи: ' ЬітяЪо іп ѵігца іпісіиНаіея еогит еі іп Йа^еШя рессаіа 
еотт; тівогісопііат аиіет піеаіп поп іііярег^аиі аЬ еія 5). 

С «ар. й. І)ісеі аПсргія: Сиг егу о ізіа Піѵіпа тіяегісогПіа еііат 
ап ппріоя іп^гаіожріе регѵепіі? Сиг риіатия. пі^і срііа еат іііе 

ргаеЬиіі. риі ([іюііДіе іасіі огігі яоіет яиит яирег Ьопоз еі таіоя 
ее ріиіг яирег іияіоя еі іпіикіоз *)? ^иатѵія епіт с]іііс1ат сш ит 
іяга соёііапіея раенііешіо аЪ іпі]ііеіаіе яе соітщапі, српПат ѵеги, 
яісиі арояюіия бісіі, сііѵіііач Ъопііаіія еі Іоп^апітііаіія Юсі соп- 
гепшепіея ке сип Пит Ппгіііат согсііз яиі еі сог ітраепііет Тііеяаи- 
гіхепі яіЬі ігат іп «Ііе ігае еі геѵеіаііопія іияіі іийісіі Пеі. гріі ге«І- 
сіеі ітісиігріе яесткішп прега еіия2); іатеп раііепііа Пеі ас! раепі- 
гетіат іпѵііаі таіоя, яісиі НацеНит I >сі а*1 раііспііат егисііі Ьо- 
поя: ііетсіис пшегісогбіа І)сі іоѵогігіпя атріегіііиг Ъопоя. зісиі 
чеѵегііая Г)< і рипіепбоя соггіріі таіоя. Пасиіі фіірре «Ііѵіпае рго- 
ѵібепііае ргаерагаге іп рояіегшп Ьопа іияіія, чиіЪия поп Степіиг 
ІПІ115ІІ, еі таіа ішріія, сриЬиз поп ехсгпсіаітпіиг Ьоні; іяіа ѵего 
іетрогаііа Ьоті еі таіа иігіячие ѵоіиіі еязе сотіттіа. ні пес Ьопа 
сирісііиз арреіапіиг, ерше шаіі «рюгріе ІіаЪеге сегпшшіг: нес таіа 
іпгрііег еѵііеіііиг, срііЬия еі Ьопі ріегшпгріе аі’йсіииіпг. 

Іпіегеяі аиіет ріиѵіптт, еріаіія яіі няня ѵеі сагпт гегит. «ріае 
ргозрегае, ѵеі еагит, чиае йісішіиг абѵегзае. Кат Ьопиз іетрога- 
ІіЬпз пес Ьопія ехіоііііиг пес таііз Ггап^ііиг, таіия аиіет ібео 
ііиіиясе тобі іпіеіісііаіе ршіііиг, чиіа Геіісііаіе согпипрііиг. Ояіеп- 
Піі іатеп Беив ваере еііат іп Ііів ПіяігіЬііешІіз еѵісіепііиз орегаііо- 
пет 3) яиаш. Хат ві пипс отпе рессаіит тапііевіа ріесіегеі роеші. 
пііііі иііііпо ішіісіо вегѵагі риіагеіиг: гигзиз яі пиііит рессаіит 
пипс рипігеі арегіе Піѵіпііаз, пиііа еяяе «Ііѵіпа ргоѵібепііа сгегіе- 
геіиг. Вітііііег іп геЪив яесипсіія. ві поп саз Т)еия срйЬияПат реіеп- 
ііЬия еѵібепііввіта Іагрііаіе сопсебегеі, поп асі ешп іяіа регііпеге 
гіісегептя; ііетеріе ві отпіЬия еая реіепііЬив ПагеС поп піяі ргор- 
іег іаііа [ігаетіа яегѵіетіит іііі езяе агЪіігаіетиг, пес ріоя поп 
іасегеі іаіів зегѵііия, вей роііия сирійов еі аѵагов. Шее сит ііа 
віпі, срііситсрге Ьопі еі шаіі рагііег аШісіі кипі, поп ійео іряі 
Йіяііпсіі поп випі, (рііа йівііпсіит поп еві «рюй ііігіеріе регрезяі 
випі. Мапеі епіт йівяігаііііийо раввотт еііат іп яітііііийіпе рая- 
яіопит, сі Іісеі виЬ еойет іогтепіо поп езі ійет ѵігіиз еі ѵіііит. 
Хат зіеиі виЬ шю і^пе аитт гиіііаі. раіеа іитаі, еі виЬ сайст 
ІгіЬиІа вііриіае соттіттпіиг йчшіепіа риг^апіиг, пес ійсо сит 
оіео атигса сопйшйііиг, «рііа еойет ргеіі [юпйеге ехргітііиг; ііа 
иш еайет«ріе ѵів іггиепз Ьоітз ргоѣаі ригійсаі еШріаі, шаіоз «Іат- 
паі ѵаяіаі ехіегтіпаі. Сігкіе іи еайеш аШісііопе таіі Сент йеіе- 
яіапіиг аіеріе ЫаврЬетапі, Ьопі аиіет ргесапіиг еі Іаийаиі. Таи- 
ішп іпіегеяі, поп чтіііа, вей еріаіів «ріівчие раііаіиг. Хат рагі 
іпоіи еха^ііаіііт ех ехЬаІаі ІюггіЬіІііег саепит еі яиаѵііег ітугаі 
иіірііепішп. 

*) Потапогиш. 
2» Къ 54!» И. 
О Кіѵ. І»4. 34 ел. !»о. 
*) СшісІаЬог. См. Ц.ІѴ, 
О Пиьт. 83. за ел. 

-31 Пиі. ЛІягсеІІ. 14. 1У. 
16. 

О Маті*. 5. 4Гі. 
-) Римл. а. 4. сл. 
я) ті^огісспНя. 
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Сар. 9. Ціші ірміг ш Ша гепіт ѵавііше Сіігмйапі равкі 
“ій, ЧиоЛ поп еів такіе ййеШсг г) івт сшіяійссаііііііііч ш| «вуес- 
сшп ѵаксеі? Рѵііпп іціой ірча рсссаіа, гціііжч Нет тйщиаи* ітріе- 
ѵ]і г.ііпа'ч саіашйагііпк тишішп, Ііитііііес оодіииРой, (]шішѵів Іоіше 
аіікіш- а йсіпого*І8, Яаеіііовів акціе ітріія, іатеп пвп цт айео 
;е а йріісііч (к-риіапі аііепов, ні пес іетрогаііа рго сія шаіа псс- 
р^.ІІ ч- аЯісхчи ііі^тіпч. Ехссріо епіш ірюй ішііягрііжіпе иштіІіЬоі 
Іатшишнс ѵіѵепя сейіі іп чиіішвйат сагпаіі сопсиріясеигіас еві 
поп ас] ІадтогЖі іттапііаіет еі рисцИет Яа8і(ібгит аіеріе ітріе- 
гаіія аІншшіаМсшет асі аіісріа Іатеп рессаіа ѵоі гага ѵеі іапіо 
сгеЬмога, сріаніо тііюги—Йог сгцо ехсеріо ушч іапйеія Сасііе ге- 
регШіг ери еожісш іряѳ*, ргоріег срщгпт Іюггепйат вчрегЬі.ші 
Іпхппапічие е» аѵппііат аІі|ив ехяесгаЪЦея іпісріііахея еі ітріеіаіея 
1)еия, яіси п.іпапсіо рслейщіі, сопіегіі Іесгая, віг Ііаііеаі иі Ьа- 
Ііепсіі яшІУ віс сит сія ѵіѵаі, иі сит ІаІіЪпч еві ѵіѵетіит? ІЧе- 
гитсріе егат аЬ еі* йосепйів, айтопепйів, аИсрисийо нііат оііиг- 
рітіш еі сштіріепйів так- йіяяііпиіаіііг 3), ѵе] сит ІаЬосія рі«еі 
ѵеі сит ов носит ѵесесипсіатис ойепйеге, ѵеі сит ітшісіііач Йеѵі- 
іатчя, пе ішрвгііапі еі посети іп іяіія ІетрпсаІІІшв геЪив. віѵе иная 
ийірівсі айпис арреііі пояіга сирійііав, віѵе сціая аіпіііеге Іпгтійпі 
шпстцая. ііа иі, гцтшѵів Іюпія таіогит ѵііа Йіярііссаі еі кіео сит 
еія шш шсійані ш іііат йаишаііопет, .ерше роеі Ііапс ѵііат Іаіі 
, РгаермМпг. іатеп, циіа ргпріегеа рессаіів еосит йатпаЪШ- 

?® І®1'™111 ,|ит ***..“ «118 Ііссі ІеѵіЬия еі ѵепіаШте теіишіі, 
пи е сит еія іетрогаіііег НаиеНапшг, циатѵія іп аеіетиіп тіпіпіе 
рипіапіиг. іиге іяіат ѵііат. сршіпіо йіѵіпііия аЩіципІиг сит еів 
ашасат вешит, сиіпв атапйо йиісейіпет рессапІіЬпв еів аіпагі *) 
севе поіиепші. 1 

Хат яі ргоріегеа іріівре оЪіигдапгій еі гоггіріешіія так 
явеітіінв рагсіі, Чта оррогншіия Іетрив нщцй® ѵеі еізйеіп ірчів 
теіші, не йеіепогев ех Ьос еИсіапІиг, ѵеі ай Ьопат ѵііат еі 
ріат егийіепйов тірейіапі аііов іпйппоя еіргетапі аіеріе аѵегіапі 
иі а ; “°П ,''^й*пг е85р нирійікаЛія оссаяіо, яей сопеШит сапіаіія. 
Пий еяі еиіраіпіе. 4110Й Ы, чщ йвюійііііеі- ѵіѵтіі еі а таіосшп 

м рагсипі Іатеп рессаіія аііепів, Чиае сіейосеге аиі 
кислаго ЛвЬегвт, Йшп еосит оііепяіопея саѵепі, не яіЬі посеат 

іи пій ге.Ьия, цшЬія Іісііе Ъопі аіеріе іппосеіііес иіипіис, вей сирі- 
. П|1:аГ| оропеііаі еов, риі іп Ьос типйо регеётіпапіиг еі врет 

ра*Пае 1,1ае 8е яегипі. Хпо воіит еріірре іийгтіосев, 
7 ' ' . псрп е.® (,оіііііра1сііі, Шіо8 ІіаЬепІев ѵеі Ііаііегн срімесепіев, 

"в ас іатіііая ровяійепіея, (ерюв аровіоіич іп ессіевіів аііоіріі- 

’і ^ съ болыпгт вѣрою. 

*) іІІБВІтпІаге = ■- ис^ітсге. 
;І оіь ашапь. 
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гиг сіосеш ег топеш чпеш ай тойиш ѵіѵеге сІеЪеапі ег ихогеч 
сит шагігі* с г тагігі сит ихопЬпя, еі ЯШ сит рагеііііЬіи? еі ра- 
гепіс!* сит Яііія. еі *егѵі « пт йотіпін еі йотіпі сит .чегѵі* тиііа 
іетрогаііа, тиіга іеггепа ІіЪепіег асіірізсипіиг еі тоіекіе атіііипі. 
ргоріег «|иае поп ашіепі ойешіеге Ііотіпея, гцюгит зіЬі ѵііа соп- 
Тіппіітіія^іта е! сошсеіегаііяяіта сШрІісоі: ѵегит еііат Ы, грн 
зирегіоггш ѵііае ^гайит іепепі пес сопіи@а1іЬия ѵіпсиііч іггеіііі 
чипі еі ѵісіи рагѵо 2) ас іецитепіо иіипіиг. ркгитерю, зиле іатае 
ас заіиіі Лит іпзігііач аіеріе ішреіиз таіогит іітепі, аЪ еогит 
гергсііепяіоііе аЪзііпепі, еі еріатѵіз поп іп іапіит еок теіиапг. 
иі асі кітіііа регрсігапсіа грііЪичІіЬеі еогит іеггоі іЪиз аЦие ітрго- 
ЬііаііЬиз сесіапі, еа ірза іатеп, «ріае сит еіз поп регреігапі, по* 
ІшП ріепиперіе сштіреге, сшп Гагіавзе роззіпі аіігцюя соггіріепсіо 
соггіёоге, пе. 8і поп роіиегіпі. зиа заіиз ас іита Іп регіеиіит ехі- 
пшперіе регѵепіаі, печие еа сошіЛегаііопе, риа яішп іатат ас 
заіиіет ѵісіепі ей§е песеззагіат иіііііаіі егиЛіешІогит Ьотіпит, зеЛ 
еа роііиз іпйппііаіе, і]иа Леіесіаі Ііп^иа ЫапЛіепз еі Іттапиз йіез 3) 
еі геіогтіЛаіиг ѵи1<»і іиЛісіит еі сагпіз ехегисіаііо ѵеі регетрііо, 
Ьос езі ргоріег гріаеЛат спрійііаіів ѵіпсіііа. поп ргоріег оІЯсіа 
сагііаііх. 

N011 тіЬі ііагріе ѵіЛеіиг Ьаес рагѵа еззе саива, уиаге сит 
таііз Йа^еііепіііг еі Ъопі, гріапйо Оео ріасеі релЛііоз тогез еііат 
іетрогаііит роепагит аі*Яісііопе рипіге. Ріа&еііапіиг епіт зітиі, 
поп срііа зітиі а$>іші таіаіп ѵііат, зеЛ я и іа зітиі атапі іетрога- 
Іет ѵііат. поп срііЛет аесріаіііег, зеЛ іатеп зітиі, гриіт Ъопі соп- 
іетпеге ЛеЬегспі, иі іііі соггеріі аіеріе соггесіі сопзесріегепіиг 
аеіогпат, ай «ріат сопзесріепйат зі иоііепі еззе зосіі, іеггепіиг ег 
ЛіИ^егепіиг іпітіеі. с}іііа Лопес ѵіѵипі зетрег іпсегіит езі штат 
ѵоіішіаіет зіпі іп теііиз тиіаіигі. ^иа іп гс поп иі^ие рагет, 
«ей Іоііё'е ргаѵіогет ЬаЪепі саизат. диіЪиз рег ргорЬеіат Лісііиг: 
Ше «{ш'Лет іп зио рессаіо гпогіеіиг, зап^иіпет аиіет еіпз Ле тали 
зресиіаіогіз гесригат 4). АЛ Ьос епіт зресиіаіогез 5), кос езі рори- 
Іогит ргаерозііі, сопзіііиіі зипі іп ессіечііз, иі поп рагсапі оЪіш- 
цапЛо рессага. Хес і«1ео іатеп аЬ Ііиіиз тоЛі сиіра репііиз аііе- 
пи* езі, циі, Іісег, ргаерозііиз пси зіі. іп еіз іатеп, ^иіЪи8 ѵііае 
Ііиіиз псееззііаге соиііт^ііиг, тпііа топепЛа ѵеі аг^иепЛа поѵіі оі 
періе^іг. Лсѵііаііз еогит оІТепзіопез ргоріег Ша срііЪпз іп Ьас ѵііа 
поп іінІеЪіііз иіііиг, зеЛ ріиз ергат ЛеЪиіі (Іеіесіаіітг. І)еіпЛе Ьа- 
Ьеііі а Пат саизат Ъопі, риаге іетрогаІіЪиз аіЯ і^ипіи г таііз, еріа- 
Іет ІтЪиіі ІоЬ: пі зіЪі ірзе Ьптапиз апітиз зіі ргоЪаіиз еі гп<;т- 
іиз, «ріапіа ѵігіиіе ріеіаііз ідтаііз Бейт Лі1ір,аі. 

’1 Колос. 3. 18—25. 
2) рагѵо, ійі. ѵ.ачьй, относптся и къ ѵісіи и къ Ісияшіілііо. 
’) 1 Кор. 4. 3. 

Іеаек. 33. 6. 
'■) ерігсорі. Въ ЬЛХ слову ьрссиіаіоі у Теве к. соотві.хствуеіь зхопО;. 



39В 

«П ип, а іг]і!ігІ іііГ^ МсШшГе* ад?* р1Р,!ееЫя а“*»«е 
11" 111 ѵсгіеіШѵг, щ8і сог1е ^ * Ц РИ5, ГЦЮІІ еі8 над. 
зешешіат, иЫ аіі- 8гііпич гтп С ^Чюйоіісат іііат ѵасаге ') 

«иг і„ Ііоиши 1 Атічепшг Ж^Ь*аЙ1^и? ,ешр соорега- 
ііптгріііі ріеЫіепі? цитацій ЬаЬ.е,?»и» хитчній йііот? 

«еііт іііѵеи г/х Наг *и?Ч0"і г^' ' Штт№ 1,опа' Чиі «* <т*е 
Ьа(. арояіоііи: Е* аиіет ппае^ив Л'“10ГШП> У"1ІШЯ пРиМ*и» Йісе- 
хш‘1 впіт іиНіНіщіч і>. )Ш І( с,іт жійгіемщ. 
«ртад. НаЬепіев аиіет “с^іт г " : а1іЧиі,1 р„8- 

Хат чні ѵоЬіт Йіѵііея йегі іпсійшГТ.', іа'і "" ‘’0П№іІІІ 8тшя- 
е* (Іейгіегіа шиііа аиіііа сі н’о\іа ,,„Р ' 1МЙМ*,1пет 1аг[иеит 
гі4шп еі регйіііштш Пщііх е*1 ё„ , Ві#ит т ітс-І 
■ічаіп чпійаш аррвщигеч а Йгіг тч-гг -і г°®и"*га .гааІ0ІЧШ1 аѵагіііа. 
ПЬ* ніиШь*). рсгеггаѵепті еі ішепітті «е йоіо- 

еа8 8Іс ііаЬеЬапі,0 і/иега Тй ѵаеьаііопе регісгщи, я 
ѵііе аийіегапі, И е8і я тппйп ,„і ! І0 Рош 1,аиРе1'е. Шщ Йі- 
роіитті йісеге опой І1]р г-»ч'Ччат поп Шелію *>, 

Ѵ-апв гхіі ГйсТЙ, ,п 1г Ій П,а№ 04 ШІПІШе «‘Р^аі.,8: 
11118 йейіі. І)огаііга8 &Ь;1иШ игпѴ п^- 41 1“ггат- Юогаі- 
8И ношен Ногаіпі Ъепейісіит »Ѵ ш ь Ш0 р,асшг- иа Гасіит еЯ: 
ІіаЬегеІ іряат чиі Ботіпі ѵоіітія+рч?™™* 8е7"8 таёШ8 Йсиііаіев 
«геі, "ее П№П‘е І,1‘- 1 
тогіепв г4Цс(ипи Ім ,.,ірт еП' П|<:1"8’ циаз сііо Гиегаі 
Чшипѵія еа в"1,*™ "із Ъоп| 

соЬаегеЬапі, диапіит Ъаес атапЛп ц^і!141^111111І *агаси сиІ»<1ііаіе 
Таніит чиірре йоіиегипі щп Пип,1»'регае,1(1° «вшепші. 
арозіоіит Йіхі.чзс яинга сотпше * йоіопЬш метет,I, ясли 
геінг сііат М^щГХіпг' еПІШ ™ *Ы«Ч 
неойесіа ѵегЬо.чнн. ™аш сшн 
регі, іпсііітп іи іепШіоппн Р ь 0 ,|я ' Ччі ѵоішк йііііез Ч 
Іаіет гсргеЬепйіІ, поп йаспН; Чеш г іт^’ р,оГесІ0 111 <|1ѵііі* піііійі- 
Ргаесіре йіѵіііЬиз 1лйц8 тинйі &й?Маі# ргае'“ріі а1і1)і 'Іісепв 8): 
іпсегіо йіѵіііапіт чей ін 11еп ѵіѵп пр?г1,е яаІ*еі'е пеіріе зрегаге п 

гг: 
-"Лй'йЙ* 

.) “ Л”Ьь жачѵіЩ прііложешл. 
чч , ,ѴЛ‘ **■ 2Ч- Спорегяп = з-л=^*тѵ 
4> I Неті». о. 4. ‘ •" ■ 
') 1 Тил. б. у од 
/) 1 Кор. 7. 3]. 
') іов. 1. 21. 
Р 1 Тин. (і. <». 
) 1 Тим. н. 17 сл. 

Іііз іасіеЬііпі. шакпік чшл Іпаіа Іеѵіа йанша зоіаіі ріиясріс [аеіан 
ех 1іІ8, г) на о ^асііе ігіЪиоінІо (діііів яегѵ аѵегипі, с]шш сопігікіаіі 
ех ЬІ8. <}иае (ішіЛя геііпсийо іагіііпз аіііівегиііі.. Нос епіш роіиіі 
іп Іегга рвгіге, фіой рі^иіі іпЛе о-ашГегге. Хат цці геселепші 
сопзіііит Нотіпі впі Ліселііа х): ХоШе ѵоЬіз сожіеге Нюяаигоя іп 
Іегга. иЬі Мпеа еі гиЪіео ехісппіпапі еі иЬі Лігеч еЯоЛіипг. еі і'и- 
іапШг. 8оа іЬсчаигігаіе ѵоЪіа (Ьеаапгоа ін саеіо, гцю йігиопассе- 
(1^' Ііес1не ^інеа сопчтрН; иЪі спіт е8І Уюаашиа *иич, іЬі пгіі еі 
сог Шиш, ігіЪиІаІіппіа Іетроге ргоЬаѵегим с|щт гесіе вариагіпі 
11011 сопШтпешІо ѵогасіяяітпт ргаесеріогеш еі г.ііеяаигі чиі ййеііз- 
яішит іпѵісйватитпне сивІоЛкт. Кат зі тиШ уаѵізі чип* іЪі §е 
паЬшззс Ліѵі*іаз зиаз, <рю соті^і* и* Ьо8*із поп ассейеге*. ^^тпіо 
сег*Ш8 е* веспгіиз уаиЛеге роіиспші, гріі топіШ Т)еі зиі Шис ті- 
агаѵегат, фіо ассеЛеге отпіпо поп роззеі! ГпЛе Раиііпш* позіег, 
Ко1еіі8і8 ерізсориз “), ех ориіепіізвііпо ЛіѵіШ 3) ѵоішііаіе раирег- 

птп8 еі соріояіряіте яапсШз, сріажіо е* ірват Хоіат ЬагЪагі ѵазіа- 
ѵегипі, сит аЪ еіз ІепегеШг, §іс іи оогйе зио, и* аЬ ео ровіеа 
со^поѵіптя, ргесаЬаШг: Юотіпе, поп ехсгисіег ргоріег аигит е* 
аі^епіит; иЫ спіт зіпі отпіа теа, Ш зсія. Ш епіш ЪаЪеЪа* от- 
піа 8иа, иЪі еит сопгк ге е* Ніезаигтіге Ше топ8*гаѵегаі, ^пі Ьаес 
таіа типгіо ѵепіига ргаейіхега*. Ас рег Іюс диі Ионппо зио то- 
пеп*і оЬоейісгапі. иЪі е* сіио тойо іЬеааитаге йеЪегеп*, пес ір- 
§аз Іеггепаз йіѵіііаз ЪагЪагів іпспгашШпк атізеічті. С^иоз аиіет 
поп оЬоейіззе раепішіі, Чшй сіе ІаІіЪнв геЪив іасіепйиш евзеі, еі 
поп ргаесейепіе заріепііа, сегіе сопзециепіе ехрегіспііа йійісегипі. 

Аі .епіш с{иі(1аш Ъопі еііат СЪгіяііані іогтепііз ехсгисіаіі 
зипі, ні Ъопа зиа Ьо8ііЬіі8 ргойегепі. ІІІі ѵего псе ргойеге пес 
регйеге роіііепші Ъопшп. г|ио ірзі Ъопі егапі. 8і аиіет іогсціегі 
еріат шаишюпа4) іпіеріііаііз ргойеге таіпепші, Ъопі поп егапі. 
Айтопепйі аиіеш Ін егапі, (]ііі іапіа раііеЪапіпг рго аиго, с}иапіа 
еззепі впвііпепйа рго СЪгівіо, иі еит роііиз Йі1і«еге йізсегепі. пііі 
рго 8е раччоз аеіегпа іеіісііаіе йііагеі, поп аигит еі аг§епіит,—рго 
дио ])аіі тікеггііпиіп Іиіі. вен тепііепйо оссиііагеіиг. зон ѵегит 
йісепйо ргойргеіиг. Хапнрге іпіег іогіпепіа пето СЪгізіит сопй- 
іенйо атізіі, пето аигит піві пе^апйо зегѵаѵіі. уиосігса иііііога 
егапі гогіаззе іогіпепіа, диае Ъопшп іпсоггирііЬіІе атапйит йосе- 
Ъапі. диат іііа Ъопа, дпае зіпе иііо иіііі ігисіп йотіпоз яиі атоге 
іогдиеЪапі. 

8ей диійат еііат поп ІіаЬеніея ерюй ргойегепі. йпт поп сге- 
йипіиг. іпгіі зипі. Еі Ы Іогіе ІіаЪеге сиріеЪапі пос запсіа ѵоіип- 

Матѳ. о. 19. сл. 
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Гак- раирсгез егаиі; ірііЬпз ЛешоіізігнпДит ііііі поп іаепііаіез. зеД 

ір.чая сиріЛішез іаІіЪиз Лістав еззе сгисіаііЪиз. 8і л'его ѵііае те- 

ІШП8 ргорозііо гесопДіищі аипіт агрепіитцие шт ПаЬеЪаіР, пое¬ 

ст ірпДет пігшп сиіциат «Мши ассіДегіі, иі іішм Ітііегс сгесіі- 

к'г іоиріегеіиг. ѵегит Іатоп еі-іатві ассіДіі, ргоіесіо, ери іпіег 

Ша ЮгтеШа раирегіаісш запсіат сппйіеЫиг. Сіігівіпт сопЯіе- 

Ііаіш-. і^иаргоріег е*8І поп тепііі аЪ ЬозііЬив сгеДі. гоп роіиіі 

імпеи 8*пс(ае раирегіаііг соніеввог яіпе саеіевіі твгсеДе Іоіопегі. 

Піиііоз, пігріііші, еііаіп СПгізііапов (ашез (Никита ѵазіаѵіі. 

Нос гршрие ш пае 8ио8 Ьоиі ЯДеІсз ріс ІоІегапДо ѵегіегшіі Оиоя 

ешы ашез песаѵік шаііз ѵііае Пиіив, яісиі согрогіз тогЪиз егі- 

рчіГ, (ЦЮ8 аиіет поп песаѵіі, Досин рагсіщ ѵіѵеге, Досиіі ргоДи- 

сііия іешпаге 1). 
Сар. 11. 8еД епіт птШ еііат Сіігізііапі іпіегіесіі випі. ши№ 

тшіагит шогііит Гоміа ѵагіоШе сопвитріі. Нос гі аецте Гвгеп- 
ишп езі. оіппіЬиз, |ш іп Рапс ѵііат ргосгеаіі чащ, иійріе сот- 
типе езі. Нос есіо, петіиет іііівзе тогітіт. гріі поп І'иегаі аіі- 
циапДо топіиги». Еіпіз аиіет ѵііае іат 1оп"ат чиат Ьгеѵет ѵі- 
іаш Нос іДст іисіі. Хесріе епіт аІіиД теііич еі аІіиД Деіегіиз, аиі 
аііий тате еі аІіиД Ьгеѵіцз езі. срюД іат рагііег поп е.чк 
УшД аиіет іпіогезі, грю тпгіів цепеге ѵііа ізіа іішаіиг. 
чимДо ше, сиі НііШіг ііегит тог поп софіиг? Сит аиіет 
итсшцие тогіаііит чрЬ (рюііДіапіз ѵііае Ііпіив сазіЬпв ішштега- 
оііее тогіев чітДат тоДо соіптіпспіиг, (ріатДіи іпсегішп езі 
Чиаеішт еагит ѵепіига віМ- сріаего иіпіт ваііиз зіі ипат рег- 
реіі шопепДо ап отпев іітеге ѵіѵепДо. \ес іепого пиаш сіііив 
еіяаіиг Діи ѵіѵеге 8иЬ іітоге іоі тогііит циат ветеі тогіепДо 
пшіат Детсерз ) ГогтіДаге. 8еД аІіиД езі циоД сепія зепвиз іп- 
ііппііег рвѵіДиз геіѵіціі, аІіиД чиоД тепііз гаііо Діііреіііег еиисіеаіа 
«мѵтсй. Маіа тогв риіаиДа поп езі, сріаіп Ьопа ѵііа ргаесеззе- 
пі. д ецие епіт іасіі таіат тогіет, піві грюД вадиііиг тогіет. 
Л оп ііачио іпиііит сигапДит езі еів, 4пі песеввагіо тогііигі випі 
ЧШД ассіДаі иі пюпапіиг, веД тогіепДо (рю іге соргаптг. Сит 
ірііиг Сііпвііапі аоѵеппі Іопре теііогет піів8е ге1і§і08і раирегія 
тогіет іпіег Ііпрепііит сатин іііцгпав Чиаш ітріі Діѵіііе іп риг- 
рига (И Ьувво ), ЬоггепДа ІІІа роиега топіит пиіД тогіиіз оіііі- 
египі, с}иі Ьепе ѵіхегипі? 

С«ір.12. Аі епіт іп іапіа зіга^е сагіаѵегит нос зереіігі ро- 
шегипі. лефіе івіий ріа ййев пітіит ге^огтМа!. іепепз і)гае(1і- 
сіит пес аЬйшпепіея Ьезііав гевттесіигіз согрогіЪиз оіТиіигаз, о и о- 
гит саріііпз сарііів поп рсгіЪІІ * і. Хиііо тоДо Дісегеі ѵегііав: Ко- 

*) = мі;зтЕй*['.. 

з ^ ааті.мъ, на будущее время. 

4) Л-к оі* і| СЛ* —тонкая тканг.. 

Іііе итого ео*. гріі сигрпз оисіііит, аиіпиіт аиіет поп розвиш 
осскіеге Ч зі .ріісіртт оЬпзч.р, іпіигае ѵііае. (іиіДгрііД іпітіеі Де 
согрипііпз 0ССІЗОГШ11 Іасаі-е ѵоіпіззепі. \ізі іогіе чиьріат зіе аЬ- 
8ППІЦ8 езі. пі сшнепДаі воз. іріі согри* оссіЛшіі. поп ДоЬеге іі 
тегі аліи пюшпи, пс согриз оссіДіші. еі іітсгі ДеЬеге роз* тс,- 
і(щ. ни согриз оесізшп зереіт поп вішші. Наізит езі егро (рюД 
*?* < Іп і-чіііч: Чиі согриз оссіДипі. еі розгеа поп ІіаЪепі срюЛ іа- 
сіаш і, ,{ Ііііік-иі, іапіа, (|пас Де саДаѵегіііиз і'асіаш. АЬзіі. иі (аі- 
ЗТ" іі (|ио(1 ѵегііаз Дшіі. Ііісіиш езі епіт аІігриД еов іасеге сит 
осскііші, ірііа (П согроге вепзиз р.зі оссіДешІо: розіса ѵего пііііі 
паііего (|ііпД іасіапі, (|піа шіііпз зепзпз езі іи согроге оссізо. Мпііа 
Ширю согрога Сіігізііапогит іегга поп іехіі. зеД пкНпт еогит 
физ^пат а саеіо оі. іегга зерагаѵіі. ацііп Шаш ішріеі ргаезеп- 
ііа зШ. чш поѵіі ипДе геси.чсііеі (рюД сгсаѵіі. Ііісііиг (рііДеіп іп 
рзаііпо і: Рочпегипі пюгіаііа зегѵогит Нюгти езаіт ѵп1аіі1іЬію 
саеіі. сагпез запсіогит іипгит Ьезіііз іеггае; еЙиДепті зап^иіпеш 
еогит зіеиі жриип іп сігспііи Ніегизаіет. еі ион егаі іри зсреіі- 

К 8ес1 гаі|й‘в і»! ехадрегапДат стиДеІііаіеш еогит іріі ізіа іесе- 
гиііі, поп аД еогит іиі'сііг ііаіет, іріі ізіа регреззі зипі. Йиатѵіе 
ешт Ііасс іп сопзресіи Іютіішт пига еі Діга ѵіДеаіііиг, зеД рге- 
ііоза іп сопзресіи Нотіш тогз запеіопіт еіив *). РгоіпДе ізіа от- 
ніа, іД езі спгаііо ішіегіз, еопДіііо 5) зерііііигае, рошра ехзеерііа 
ічт, таріз випі ѵіѵотт зоіаііа еріат зиЬзіДіа тогіиопіт. 8( аіі- 
ршД ргпДсзі ітріо зериііига ргеііоза. оЬегіі ріс, ѵіііз аиі тШа 
Ргаесіагаз ехзеерііаз іп сопзресіи Нотіпит ехЫЬиіі ригригаіо іШ 
Діѵііі іигЬа іапшіогит, зеД тиііо сіагіогез іп сопвресіи Нотіпі 
иісегозо і!1і раирегі тіпізіегіит ргаеішіі апреіогшп |иі еит шт 
ехіпіепті іп тагтогеит іптиіит. зеД іи Аіігаііае егетіит зі 
зіиіегипі с). 

С 'Деіи Ііаес ІШ сопіга (|11оз ДеіеДепЛаш зизсерітиз сіѵііаіеш 
Неі. \ егит іатеп зерііііигае сигат еііаіп еогит рЫІозорЬі соп- 
іетрзеі ипі. Еі заере ііпіѵегзі ехегсііиз, Диш рго іеггепа раігіа 
тогргі іііиг, иЫ розіеа іасегепі ѵеі чиіЬчз Ьезіііз езса Йсгеиі, пои 
сигагипі ПсиШріе Де Нас ге роііііз рІаизіЫіііег Дісеге: 

Саеіо іевіідіг. (ріі поп ЬаЬеі игпат 
С!"аіИо тіпиз ДеНеиі Де согрогіЬиз іпзериіііз іпзиііаге СНгізііаіііз, 
(риіміз еі ірзіиз сагпів тетЬгогитрие отпіит геіогтаііо поп зо- 
ит ех іегга, ѵегшп еііаш ех аііогиш еіетепіогит зесгеііззіто 
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зіші, с]ъю йііаряп сабаѵеѵа гссекэтнпс, іи гетрогіз рітсіо ]) гоб- 
беііба еі гебіиіергашіа рготіШШг. 

Сар. 13. Хес ійео іатеп сопіетиешіа еі аЬіісіепйа аипі сог¬ 
рога беі'шиіогиш тахітег|ие іизіогит аісріе йбеіііпп, сцйЪия Ьат- 
цііаш ог^апіз еі таяв ай оіппіа Ьопа орега Вапсіия пзиз е.чІ 8рі- 
гШія. 8і опію раіегпа ѵе$ій еі аінііиз, ас 8і сріій Іііик тобі, іапіо 
гагіич еяі розіегія, ^^1апіо ег@а рагепіея шаіог айесіиа: пиііо шойо 
іряи ярспісшіа кит согрога, циае иШ]ие ши Но іатіііагіін аісціе 
соііітісІт$ г]пат сцтеІіЪеІ іибитеиіа "еяіатиа. Наес ешт пои агі 
огпатепінш ѵеі абіиіогіиш, грюб абІііЪеІиг ехігіпйесив, рей аб ір- 
заіп паіигат Іютііт регііпепі. [Тпйс еі апіісрюгит іичіогит 1‘и- 
пега оШсіояа ріеіаіе сигаіа вит еі ехве^иіае сеІеЪгаІае еі вериі- 
іша ргоѵіва, ірліцие йит ѵіѵегепі йе вероііепбія ѵеі еііат ігаив- 
і'ргепйів зиія согрогіЬив Шіія піапбаѵепіпі. еі ТоЪіав зереііепбо 
шогіиов І)ешп рготегшэд іезіе апцеіо соттепйаіиг я). Іряе срю- 
сріе Ротіішз сііе іегііо гезиггесіигиз геіідіовае тиііегіз Ъоітт ориз 
ргаейісаі ргаёбісашіішщие соттеікіаі, срюй ипциепіит ргеііозит 
вирег шстЬга еіиз еЙіібегіі аігріе Іюс. асі еит зереііепбшп іесегіі 3). 
Еі ІаийаЫІііег соттетогапіиг іи еѵап^сііо гріі согрцз еіиз (1е 
тіо с ассеріит йііідепіег аігріе ЬоиогШсе іе^спбит зереііеибит- 
гріе сигагппі 4). Ѵепіт ізіае аисіогііаіез поп Іюс абпюпепі, срюгі 
ІИ8ІІ іііііія сабаѵегіЬиз зепзия, вей агі І)еі ргоѵійепііат, сііі ріасепі 
еііат іаііа ріеіаіія оііісіа. согрога грюгріе тогіиогпт регііпеге 
зіцпійсапі ргоріег б бет гезиггесііоиіз азігиепбат 5). ІІЬі еі іііигі 
ваІиЬгііег бізсііиг. гріапіа роязіі езяе гетипегаііо рго еіеетозупіз, 
грія8 ѵіѵепііішз еі зепііепііЪиз схІііЪетиз, ві пегріс Ііос арий І)еши 
регіі, (]ію(І ехапііпіз Ііотіішпі шетЬгіз оШсіі (ІіІщепііаегріе регзоі- 
ѵііиг. Ятіі гріійет еі аііа, диае вапсіі раігіагсііае бе согрогіЬия 
яиів ѵеі сопбспбіз ѵеі ігапзіегепбіз ргорііеіісо зрігіііі бісіа іпіеі- 
Іе^і ѵоіпспті; поп аиіет Ыс Іосиз езі, иі ае регігасіетиз, сит 
яіЙісіапі ічіа, сріае біхііпиз. 8еб зі еа, іріае зияіепіапйіз ѵіѵепіі- 
Ьиз кииі пееезяагіа. зісиі ѵісііік еі атісіиз, гріатѵів спт &гаѵі 
аіШсііопе безіпі. поп ігавдипі іи Ьопіз регіегепбі іоіегапйігріе 
ѵігіиіет пес егабісапі ех апіто ріеіаіеіп. зеб ехегсііаіет іасіипі 
іесипйіогет: «ріапіо тарів, спт йезипі еа, гріае сигапбіз ЛтегіЪиз 
сопбепбіиріе согрогіЪиз беітісіогит абЫЬегі 80Іепі, поп еійсітіі 
тізегоя іп оссиііів ріогиш зебіЬиз іат ^^1іеіоз! Ас рег Іюс гріапбо 
І5іа сабаѵегІЬия СЬгізііапогит іп Ша іпа^нае игЫб ѵеі еііат аііо- 
гииі оррібогиіп ѵазіаііопе бейіепіт. пес ѵіѵогитп сиіра еяі, сріі 
поп поіиегипі ізіа ргаеЬеге, пес роепа тогіиогипі, с|иі поп ров- 
5ППІ І?іа зепііге. 

*) 1 Еор. 15. 52. 
”» Тов. 2. 9; 12. 12. 
Матіі. 26. 10 сл. 

*) Іоап. 19. ЗУ. сл. 
61 = соийгтаіиіапі. 
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Сар. 14. $ей тиііі, [пцашт, СЬгічііапі еііат сарііті йигіі 
«ішг. Нос аане тюеггітит езі, «і аіігціо йисі роіиепші, иЫ Пейт 
«пит поп іпѵепегіші. Яипі іп зсгірічгіз запсіі» Ьиіиз еііат сіайіз 
тарпа зоіаііа. ГиегипІ іп са]іііѵііаіе Ігев риегі, Гиіі Бапіеі ') Гое- 
ѵипі аШ ргорііеіае: пес Оеиз йеГиіІ сопзоіаіог. 8іс егцо поп 'йезе- 
гчіі Йгіеіез зиоа зчЬ ііотіпаііопе рспііз, Іісеі ЬагЬагае, іатеп 1ш- 
пшпае. (|ЧІ ргорЬеІат поп (Іезегиіі пес іп ѵівсегіЬиз ЬеІиае 2). Наес 
(цюцие іііі, сит диііпіз арітив, таііші іггіДеге циат сге- 
<1ег пиі Іаіпеп іп чііб Ііііегіз сгейіші Лгіоиет ЫеІЬутпаеит 3), 
иоЬШііЗІтшп сіІЬагізІат, сет езвеі Йеіесіиз е паѵі, ехсеріит йеі- 
рЬіШ йог8о еі ай Іепаз е?яе реѵѵесішп. Ѵегит іііий повіпіт йе 
Гопа ргорііеіа іпсгейіЬіІіп» еві. РІапс іпсгейіЬіІтз грііа тігаЬіІічз, 
еі тігаЬіІіив диіа роіепііиз. 

Сар. 15. НаЬепІ Іатеп і«Ц йе сарііѵііаіе геііріопів саиаа 
■Наш зропіе Іоіегапйа еі іп яіів ргаесіагіз ѵігів поЫІіввііпит ехет- 
ріит. Магсив Кериіив 4), ітрегаіог рориіі Еотапі, саріітів арий 
Сагіііаріінепвек Гіііі. сит віЬі таііепі а Котапів виов геййі 
длат еогчт Іепеге сарііѵов, ай Ьос ітреіі-апйит еііат івіит ргае- 
сірие Ке^иішп сит Іераіів виів Котат тівегипі, ргіиз іигаііопе 5) 
сопвіпсіит ві диой тоІеЬапІ тіпййе реге^іввеі, гейііигит евке 
СагІЬа§іпет. Реггехіі іііе аідие іп вепаіп сопігагіа регвиавіі, дио- 
аіат поп агЬіІгаЬаіпг иіііе евве Еотапае геі риЫісае тиіаге сар¬ 
ііѵов. N00 рові Капе регвиав.опет а виів ай іювіев гейіге сотрчі- 
вив еві. вей дпіа іигаѵегаі, ій вропіе сотріеѵіі. Аі іііі еит ехсо- 
ёііаіів аідие Ьоггепйів сгисіаІіЬчв песаѵегппі. Іпсіизит диірре ап- 
@чвІо іірпо иЫ віаге со^егеіиг, сіаѵівдие асиііввітів ипйідие сопйхп, 
иі ве іп пиНаіп еіив рагіеіп віпе роепіз аІгосі88ітів іпсііпагеі. 
Ііат ѵіргііапйо регетепші. Мегііо сегіе Іаийапі ѵігіиіет Іат 
тириа іпіе'ісііаіе таіпгет. Еі рег йеов Ше іигаѵегаі, диогит 
гпііп ргоІііЬіІо Ііав репегі Ьитапе сіайев івіі оріпапіиг іпйірі. ^и і 
егро ргоріегеа соіеЬапІиг. иі івіат ѵііат рговрегат геййегепі, ві 
ѵепіт іигаті Ьав іггорагі роепаз вей ѵоіиегапі вей регтівегипі, 
диій регшго ргаѵіив ігаіі Гасгге роічепті? 8ей сиг поп 
уаііосіпаііопеш теат роііив ай піпітдир сопсіийат^ Беов сегіе 
Ше віс гвГніІ, иі ргоріег іигів іигапйі ііііет пес іпапегеі іп раігіа, 
пес ііціе дпоііЬеІ іге, вей ай впов асеггіпюв іпітісов гейіге тіпіте 
йиЬііагеі. Нос. ві Ішіс ѵііае иіііе схівІітаЬаІ, сиіпв іат Ьоггепйит 
ехііит тегиіі. ргосиі йиЫо іаііеЬаІиг. 8по диірре Йогиіі ехетріо 
11ІЫ1 йеов ай івіат Іетрогаіет і'еіісііаіеш виів ргойевве сиііпгіЬіів, 

’) Дан. 1. 6. 
2) ІОЕ. 3. 1. 

,„Т ’Арішѵ, поэтъ и пгроісъ на цитрѣ, ивъ Мсоішны на о-вѣ Лесвосѣ, 
VII в См. Ыегсміоі. I 23 сл. Сіе. Тпвсні. 2. 27. 67. Оѵісі. Іааіі 2. 83—118. - 

*) О Регулѣ см. Сіе. ой’. 1. 13; 3. 26. 4е йп. 2. 20; 5. 27. Ілѵ. ер. 18. Ѵаіег 
Мах. 9. 2. 1. Пог. 2. 2. ВЦ. КаІ. 6. 290—550. 

Г1 = іиге іигагиЗо. 
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фіапйо а«ійеш Ше еогиш йейіПів сиШіі еі ѵісіив еі сарііѵив аЬЛис- 
Іив еі, диіа поііііі аіііег циат рег еов іигаѵегаі ілсеге, ппѵо ас 
Рпп* іпаийііо ттіитдие ЬоггіЪШ вирріісп §епеге сгисЛаіив ехііпс- 
иш еві. Яі аиіет йеогит сиііив рові Ііапс ѵііат ѵеіиі тегсесіет 
геййеі Геіісііаіет, сиг саіитпіапіиг іетрогіЬик Сітвііапіз, ісіео 
йісепіев игЪі аесійівзе Шат саіатііаіет, сриа йеоз виоз соіеге сіе- 
зііііі, ешп роіисгіі еііат Шов йііі^епііввіте соіепя іат іпіеііх йегі. 
сріат іііе Ке&иіив іші'г Хіві іигіе еопіга сіагіввіпиші *) ѵегііаіст 
іапіа (ризсріат Йетспііа тігае саесііаіів оЪпіІіиіг, иі сопіепйеге 
аигіеаі тііѵег.чат сіѵііаіет Йеоз соіепіет іиГеІісет еязе поп ровзо. 
ітит ѵего 1 ют іи от роззе, дипсі ѵійеіісеі роіепііа йеогит виогит 
іпиііоз роііиз віі ісіопеа сопвегѵаге сріат зіп^иіоз, стп ішіііііийп 
сопвіеі ех зіп^иіів. 

^ аиіет йісипг М. Ее^ніиіп еііат іп Ша сарііѵііаіе іііівдие 
сгіісіаііЬия согрогіз апііпі ѵігіиіе Ъеаіит евзе роіиізве, ѵігіиз роііиз 
ѵега гріаегаіиг, гріа Ъеаіа евве розкіі еі сіѵііаз. Кесріе епіт аИипйе 
Ьеаіа сіѵііаз, аііипйе Ьото, сит аііисі сіѵііаз поп 8іі сріат сопсогз 
Іютіпит тиііішсіо. (^иат оЬ гет попсішп іпіегіт сііврпіо, диаіів 
іп Ке^иіо ѵігіііз іііегіі; зпзіісіі пипс, срюй івіо поЫІіввіто ехетріо 
сорипіиг іаіегі поп ргоріег согрогіз Ъопа ѵеі еагит гегит, гріае 
охігіпвесив Ьотілі ассійипі, соіешіоз сіеоз, сріапсіо сріійет Ше са- 
геге Ыз отпіЬиз таіиіі циат йеоя рег срюя іигаѵіі ой'епйеге. 8ей 
рт'й Гасіатиз ЬотіпіЪив, срй діогіапіиг яе Іаіет ІіаЪиізяе сіѵет. 
диаіет іітеііі ЬаЪеге стіаіет? (^иой яі поп іітопі, Іаіе егі»о аіі- 
гріісі, дипіе ассігііі Керріо, еііат сіѵііаіі іат Йі1і$епіег дітт іііе 
сіеоз соіеті ассійеге роіпіяве Ыеапіиг еі Сітвііапіз ІетрогіЪив 
поп саіиітііспіиг. Ѵегит с|иіа сіе Шіз Сіігівііапів огіа диаевНо еві, 
іріі еііат сарііѵаіі зипі, Ьос іпіиеапіиг еі іасеапі, сріі баІиЬеггітае 
геііріопі Ьіпс ітрисіепіег аідие ітргисіепіег Шисіипі, диіа, зі сііів 
согиш ргоЬго поп іиіі, г^иосі аііепіізвітив сиііог Шотт, йит еі§ 
іигіз іигапйі Ийет 8егѵагеі, раігіа сагиіі, сит аііат поп ѣаЬегеі, 
сарііѵи8дие арий Іюяіез рег іоп^ат тогіет вирріісіо поѵае спійе- 
Іііаіів 0ССІ8ИВ еві, тііііо тіпив потеп сгітіпапйит еві Сіігівііапит 
іп сарііѵііаіе еасгаіпгпт виогит, сріі вирегпат раігіат ѵегасі Ийе 
ехвресіапіев еііат іп виіз вейіЬив регентов ве евзе поѵепіпі... 

Сар. 29. НаЬеі ііагріе отпів іаіпіііа зитті еі ѵегі Юеі соп- 
зоіаііопет виат, поп іаііасет пес іп вре гегит пиіапііит ѵеі 1а- 
Ьепіішп сопвіііиіат, ѵііатдие еііат ірзат іетрогаіет тіпіте рае- 
пііепйат, іп дна егийііиг ай аеіегпат, Ьопізсріе іеггепіз іатсріат 
реге§тіпа иіііііг пес сарііиг, таііз апіет аиі ргоЬаіиг аиі етеп- 
оатг. ПН ѵего, сріі ргоЬііаіі еіив іпвиііапі еісріе йісипі, сит іогіе 
іп аіііріа іетрогаііа таіа Йеѵепегіі: ІІЫ еві Юеиз іиив 2)? ірзі йі- 
сапі, иЬі віпі сШ еошт, сит іа Па раііипіиг, рго диіЪич еѵііапйів 

’) = очевиднѣйшій. 
2) Оса.1. 41. 4. 

сое ѵеі соііті ѵеі соіеікіп? е?§е гопіешііт!.. Хат йіа гевропйпі: 
Беия теич иЬщие ргаеяеі)? Ш, иЫѴріе (оіия. пияциат іпсіокив пиі 
ро88І1 айевье яссгеіив, аЬезве поп тоіив; Ше сит те агіѵегеія г’еЬив 
ехацііаі, аиі тегПа ехатіпаі аиі рессаіа сазііцаі тегсейетпие 
тіш аеіегпат рго іоіегаііз ріе таііз іетрога1іЬіі8 вегѵаі; ѵов аиіет 
С|Ш евіія, сит грйЬия 1пчиі (Ііатпп яіі яаііеіп йе йіія ѵеяігк, Чщтіо 
тіпив Де Беп тео, чпі іеггіЫІів езі зирег отпея йеоя, цпопіат 
йіі (?епМйп Лаетопіа, Ботітш аиіет саеіов іесіі '). 

еар. 30. 8і Хаяіса Ше 8сіріо ѵеяіег циппйат ропіііех ѵіѵе- 
геі, пиет 8ііЬ іеігоге ЬеШ Рипісі іп яиясіріспйія РЬгуріів яасгія, 
сшп ѵіг оріітия диаегегеіиг, ипіѵегвия яепаіпя еіеціі2) сиіия оз 
і'огіаже поп аиДегеіІ8 азрісеге, з'ряе \о8 аЬ Ііас ітрийспііа соЫЬе- 
геі. Сиг епіт айісіі геЬіія айсег8І8 йе іеіпрогіЬиз сіиегііпіш СЬгі- 
8ііапі8, пізі цніа ѵеяігат Іихигіат сирііія ІіаЬеге яесигапі еі регйі- 
ІІ38ІП1І8 тоНІЬші гетоіа отпі тоіезііагит аярегііасе ШМиеге? \е- 
Чпе ргоріегеа сирііія ІіаЬеге расет еі отпі репеге соріагит 
аіншйаге, иі Ыя Ьопін Ьопезіе иіатіпі. Ьос, еяі тойевіе, зоЬгіе, іет- 
регапіег, ріе, вей чі, іпйшіа ѵагіеіая ѵоіиріаіпт іпяапія еЙііяіопі- 
Ьіі8 ехпшгаіиг. зесишЬжрзе геЬия еа таіа огіапіиг іп тогіЬиз, сіиае 
яаеѵіепііЬиз реіога яіпі ЬозііЬиз. Аі іііе 8сіріо ропіііех тахітиз 
ѵевіег, Ше іийісіо іоііиз зепаіиз ѵіг орііптя, іяіаіп ѵоііія теіиепз 
саіапі ьаіет поіеЬаі аепшіат іипс ітрегіі Ріотапі СагіЬаріпеіп 
Йігиі еі Йесетепіі ці йігпегеіиг сопігайісеЬаі Саіопі, іііпспз іпйг- 
тія апітія Ьоеіеш бесигііаіет еі іапциат риріііія сіѵіЪи*ійопеит 
ііііогепі песаввагішп ѵійепз езяе іеггогет. \сс еит кспіепііа іеЫ- 

Ч* ге ір8а РгоЬа*ит С8І, циат ѵегит Йісегеі. Реіеіа цшрре С„гіЬа- 
рше, тарпо зсііісеі іеггоге Еотапае геі риЫісае Йериіяо еі 
ехііпсіо, іапіа йе геЬііз ргозрегіз огіа таіа сопііішо іиЬзесиіа яит, 
иі сопиріа (і.япі])іафіе сопсогйіа ргіия еаеѵія сгиепіізгріе яеДіііо- 
піЬия, йеіпйе іііох таіагит соппехіопе сапеагиш ЬеіЬз еііат сіѵі- 
ЬЬпя іапіае вігарев ейегепіиг, іапіив вапрпів еіішійегеіиг, іапіа 
сирійііаіе ргозсгірііспит ас гаріпагиіп іегѵегеі іттапііая, ііі Ліо- 
тат іШ, і|ііі ѵііа іпіергіоге таіа теіиеЬапі аЬ іювііЬиз, р»гйііа 
тіерпіаіе ѵііае сгийеііога раіегепіііг а сіѵіЬив; еаіціе ірвщ ІіЬійо 
погпіпапйі, сріае іпіег аііа. ѵіііа репегіз іттапі тегасіог 3) іпегаі 
ліѵегво рориіо І.оіпапо, ровіеа циат іп раисів роіепііогіітк ѵісіі, 

оМпіоя іаііраіовдіш ссіегоз еііат іиро вегѵііпіія орргевзіі. 
сар. 31. Хат дпапйо іііа дніеяссгеі іп яирегЬіявііпія тепііЬив. 

иопес ешііііщаіі8 ЬопогіЬия ай роіевіаіет геріат регл'епігсі? Но- 
погит рогго сопііпиапйогит іасиііая поп сяяеі, пМІ атЬіііо ргае- 

1 Сотеііив Всіріо N8811 а, отлігаавшіЛсц аестпостып п другими прскра- 
свш," качествам,,, в.. 550 г О. получалъ отъ Сената порученіе д™ав;,?ь въ 

(МароЛіЙХГіѴьІ “°врате“І“ ВЫ1,К0 М™'>" 
3) безъ прпыЁсн. 
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ѵаісгеі. Міпіше анкет ргаеѵаіегеі ашЬіііо, пізі іи роріііо аѵагіііа 
Іпхпгіасріс сотіріо. Аѵагия ѵего Іихигіозизцив рориіив весипйіч 
геЬив ейссіив езі, фіак Хааса Ше ргоѵійепііязіте саѵепйае еввс 
сепзеЪаі, сріапйо сіѵііаіет Ьозііиш ліахітат іогііввітат ориіеиіів- 
вітат поІеЪаі аиіеггі, иі іішоге Шлйо ргетсгеіиг. ІіЬійіпе ргевва 
поп Іихигіагсіпг іихигіацие соЬіЪііа пес аѵагіііа цтавзагеіиг; сріі- 
Ьиз ѵіііів оЪзегаііз сіѵііаіі иіііія ѵігіиз Яогегеі еі сгевсегеі екріе 
ѵігіиіі ІіЪегіав гпі^піа регтапегеі. Ыіпс еііат сгаі еі ех Ііае рго- 
ѵійепііззіта раігіае сагііаіе ѵепіеЪаі, срюй Шет іряе ѵевіег ропіііех 
тахішиз, а зепаіи Шіия іетрогіз (цио<1 ваере йісепйит езі) еіееіив 
віпе и 11а зепіепііагит йібсгерапііа ѵіг оріітиз, саѵеат *) Ніеаігі 
зепаіит сопзігиеге тоііепіет аЬ Ьас йівровіііопе еі сирійііаіе сот- 
резсиіі регвиазіЦие пгаііопе егаѵйата, пс Огаееат Іихигіат ѵігі- 
Ііѣпв раігіае тогіЪиз раіегепіиг оЬгереге еі ай ѵігіиіет ІаЬеі'ас- 
гапйат епегѵаіійатсіие Котапат реге&гіпае сопзепііге пециіііае, 
іашшгщие аисіогііаіе ѵаіиіі, иі ѵегЫв еіие еоттоіа зеітіогіа рго- 
ѵійепііа еііат зиЪзсПіа, диіЬив ай Ьогат соп^езііз іи Іийогит врес- 
іасиіо іат іііі сіѵііаз соерегаі, Йеіпсерз 2) ргоЬіЪсгеі арропі. (^иапіо 
чіийіо ізіе аЬ игЪе Кота іийоз ірвоз есаепіспв аЬвіиІіззеі, зі аисіо- 
гііаіі еогит, ерюв йеоз риіаЪаі, гевівіеге аийегеі, чиоз евве похіоз 
йаѳтопев поп іпіе11е#еЬаі аиі, ві іпіеІІей’еЬаі, ріасашіов еііат ірвс 
роііиз циат сопіетпепйов ехівіішаЬаі! Мопйит епіт іиегаі йссіа- 
гаіа §сиііЬіі8 зирегпа йоеігіпа, ^иае Ьйс сог шипйапв ай оаеіезііа 
ѵеі вирегсаеіевііа сарсззепйа Ьитііі ріеіаіе Ьитапит тиіагеі аЙес- 
іпт еі а йотіпаіи зирегЪогит йастоішт НЬегагеі. 

Сар. 32. Ѵепіт іатеп всііоіе, еріі ізіа пезсіііз еі диі ѵоз 
всіге йІБВітиІаіів, айѵегіііе, айѵетіз ИЪегаіогет а ІаІіЬиз бо- 
тіпія типішгаіія: Іийі зсаепісі, зресіасиіа іпгрііийішті еі Іісепііа 
ѵашіаііші, поп Ьотіпшп ѵіііів, вей йеопті ѵсвігогит іизвіз Котае 
іпвіііиіі зипі. ТоІегаЬіЬив йіѵіпоз Ьопогев йеіеггеіів іііі Всіріопі 
сіиаіп сіе08 еіпз тойі соіегеіів. Киріе епіт егапі іііі йіі зио роп- 
іійсе теііогез. Ессе аііепйііе, ві тепе іат йіи роіаіів еггогіЬив 
еЬгіа ѵоз аііеріій вапит сопвібегаге регтііііі! І)іі ргоріег вейапйат 
согрогит ревіііепііаш Іийов зіЬі всаепісов ехЫѣсгі іиѣеЪапі 3), роп- 
іііех аиіет ргоріег аптюшт саѵепйапі резіііепііат ірват всаепат 
сопвігиі ргоЬіЬеЪаі. 8і аі^иа Іисе тепіів апітит согрогі ргаеро- 
пііів, еіі^ііе С|ист соіаіів! Кесріе епіт сі Ши согрогит ревіііепііа 
Ійео соп^иіеѵіі, ерііа рориіо Ьеііісозо еі воіів апіеа Іийіз сігсепзі- 
Ъив аввиеіо Іийогит всаепісогит беііеаіа виЬіпігаѵіі іпвапіа; вей 
авіиііа врігіітіт псіапсіогит ргаеѵійспз іііат резШеііііат іат йпе 

*) саѵеа, то полукруглое проегранстпо, которое в к театрѣ занимают!, зри¬ 
тели. Вплоть до послѣднихъ годовъ республики въ Римѣ не было постояннаго, 
каменнаго театра, а лишь временные деревянные, выстраивавшіеся только на 
время празднествъ, сопровождавшихся театральными представленіями. 

;) = впредь, па будущее время. 
‘) Такъ разсказываеть ІЛѵ. 7. 2. 

(ІеЪііо севзатгат аііат Іоп^е ^гаѵіогеіп, еріа ріигііпит §аийеі, ех 
Ьас оссазіопе поп согрогіЬив, еей іпогіЬия сигаѵіі іттіііегс, с}иае 
апішоз тізегогит іаніі? оссаесаѵіі іепеЪгК іапіа гМогтііаіе Гое- 
йаѵіі, иі еііат тойо (срой ;исгейіЬі1е іогчііап егіі, зі а іюзегіз 
ровіегіз аийіеіиг) Ктпапа игЪе ѵавіаіа, ревіііепііа ізіа ровве- 
йіі аКще іпйе Кщіеиісв СагіЬа^іиет регѵеиіге раіиепші, іи іЬеаігів 
^поіі(Iіс сегіаііт ]>го ЬівігіопіЬив іпвапігепі. 

Сар. 33. О іпеіііея атепіез *)! ^ш■8 еяі Іііс іапіиз поп еггог. 
вей іиі'ог, иі ехіііит ѵезігшп, віеиі аисііѵіпніз, рІап^епііЪнв огіеп- 
ІаІіЪив рорпііз еі шахлпів сіѵііаііЪиз іп гетоііззітів іеггів риЫі- 
сит Іисішп тоегогетеріе йисепііЬиз ѵоз іііеагга диаегегеііз. іпг.га- 
геііз, ітріегсііз еі тиііо іпвапіога цнат Іи егапі апіеа Іассгеіівг' 
Папе апітогит ІаЬет ас розіет, Ьапс ргоЫіаііз еі Ьопеяіаіів сѵег- 
віппет ѵоЬіз 8сіріо Ше теіиеЬаі, ^11а11йо сопвігиі іііеаш ргоЬі- 
ЬеЬаі. циаийо гсЬив рговрегів ѵо8 іаоііе соггитрі аіеріе еѵегіі розве 
сегиеЬаі, г]ііапйо ѵоя аЬ Новіііі іеггоге весигов евзе ітІеЬаі. Хечие 
епіт сепвеЬаі Ше іеіісет евве гет риЫісат віанііЬиз тоеіііЬив. 
гиепііЬив іпогіЬиз. Яесі іп ѵоЬіз ]*1ив ѵаіиіі ертй йаетопее ішріі 
зейихегит. сіиат ерюй Ьотхпез ргоѵійі ргаесаѵегипі. Ніпс езі ерюсі 
таіа, еріае іасііів, ѵоЬів ііприіагі поп ѵиііів, таіа ѵего, диае раіі- 
тіпі, СЬгівііапіз іетрогіѣив ітриіаіів. ^Че^ие епіт іп тезіга веси- 
гііаіе расаіаш гет риЫісат, вей Іихигіат диаегііів ітрипііат, с{иі 
йергаѵаіі геЬив рговрегів пес соггі^і роіиІ8іі8 айѵегзіз. Лго1еЪаі ѵоз 
Ше Бсіріо іеггегі аЬ Ьовіе, пе іп Іихигіат Йиегеіів: ѵоз пес сопігііі 
аЪ Ьозіе іихигіат гергезвшііз, регйійізііз иіііііаіет саіатііаііз, еі 
тівеггіті іасіі езіів еі резвіті регтапзівііз. 

Сар. 34. Еі іатеп диой ѵіѵііів Т)еі е8і, еріі ѵоЪів рагсепбо 
айтопеі, иі соггііхашіпі раепііепйо; сіиі ѵпііів еііат іп^гаіів ргаевіі- 
ііі, иі ѵеі зиЪ потіпе яегѵогит еіив ѵеі іп Іосів тагіугит еіив 
Ьозіііев тапив еѵайегеіів. Котиіив еі Кетив авуіит сопвііішязе 
регЬіЪепіиг, ^ио С|ііів(рйв с опіи^егеі аЪ отпі поха ІіЬег еввеі, аи^еге 
диаегепіев сгеашіае тиііііийіпет сіѵііаіів 2). Мігаисіит іп Іюпогет 
СЬгівіі ргосеввіі ехетріит. Нос сопзіііиепіпі еѵегзогез ІІгЬіз, циой 
сопвіііиегапі апіеа соисіііогез. С^иій аиіет та^пшп, ві Ьос іесегипі 
іііі, иі сіѵіит виогит питегив впрріегеіиг, еріой іесегипі ізіі, иі 
вносит іювііит птпеговііав вегѵагеіиг? 

Сар. 35. Иаес сі іаііа, ві ерт иЬегіия еі соттойіив роіиегіе. 
гезропйеаі іпітІсів виів гейетріа іатіііа йотті СНгізіі еі реге^гіпа 
сіѵііав ге»із СЬгівіі. Метіпегіі вапс іп ірзіз іпітіеіз Іаіеге сіѵев 
Мигов, пе іпігпсіиовит ѵеі арий ірвов риіеі, с]ітй, йопес регѵе- 
піаі ай сопіеввов, рпгіаі іпіепвоз; віеиі ех Шогит ттіего еііат 
1)еі сіѵііав ЬаЬеі весит, риатйіи регертіпаіиг іп пшпйо, соппехов 
сотшипіопе васгатепіогит. пес весит Мигов іп аеіегпа вогіе вапс- 
іогит. риі рагііт іп оссиііо, рагііт іи арегго випі, риі еііат сит 

') ОхѵтОгод. Сл. теяііз ПеишпіеБ у Еішіиб Сіе. Саб. т. 6. ИЗ. 
х) ііѵ. і. а 
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І]йі5 ІИІ1ШСІ8 айѵегяіч І)сиш. с,иі® заеіатепішп регат, ншппигасе 
поп йиЪііапі, тойо сит іііів іііеаіга. тойо ессіевіач ноЬіясшп геп- 
1оп(С5. Бо соггесііопе ачіет грюптйаш еііат іаііит тцііо тіпив 
езі йеврелашіит. яі арий арепічвітоз аДѵеішн'в* ргаейевііпаіі аіпісі 
Іаіііапі, яйітг ірпоіі еііат зіЬі. Регріехае сціірре яшіі ізіае йчае 
сіѵііаіев іп Ьос зесиіо іиѵіеетфіе регтіхіао. йонес чіііто іийісіо 
ЛптмШг: Де чиатш ехогіи а ргосшѵщ еі йсЪііів ІтіЪпя очосі 
йісепйиш агЫІгог, риатшп йіѵіпііиз айіпѵяЪог, ехрейіат ргоріег 
ріогіаіп сіѵііаіів Беі, рчае аііепія а стнгапо сотрагаіі? сіагіия 
еіптеЫі. 

Сар. 36. 8ей айітс тіЬі рііасйаш йісенйа яшіі айѵегяая еох. 
рчі Потише геі рчЫісае (Іадея іи геііріоиет нояігат іеіеічші. 
рча йііз 8чі8 яасгііісаге ргоІііЪсиіпг. Сотшетогапйа зшіі. риіт рчае 
Щ рітпіа оссип еге роіиегіпі ѵеі «Нія сею ѵійеЬипіт- так *), цпае 

Іа сіѵііаз регіпііі ѵеі ай еіча ітрегіиш ргоѵіпсіае регііпепіѳ*, 
апіериат еогчт яасгібсіа ргоІііЪііа ішзяепі* (|иао отпіа ргосиі Йп- 
'ію поЫ? ІгіЪиегеиі, 8і іап, ѵеі Шія еіагегеі поьіга геііріо, ѵеі ііа 
еоз а васгія яасгііерш дігоІііЬегеі. Беіпйе тошігмійпт еяі, рчоз 
•■пгчт тогоз еі сріяш оЬ оаіізаш Беи? ѵегш ай аиреийшп ітрегішп 
йтѵаге йірпаіиа еяі іп сиіин роіеяіаіе зчпі герпа отпіа, риапщие 

пііііі еоз айіиѵегіпі Ііі, грюя Йеоя риіапі, еі роіі® ^чап^ит йесі- 
ріепйо еі іЫІсшіу посчегіпі. Рояігето айѵсгяия еоз еіісеічг. риі 
тапііеяііязітія йоситепіія сопіиіаіі аірче сопѵісіі гоп МИ Іи авзогеге 
поп ргоріег ѵііае ргаеяеиіія иіііііаіет, вей ргоріег еат, цпае рові 
тоііет Книга озі. соіеийов йеов. Онае, пі.зі іаііог, циаечПн шчііо 
еп’і орегпяіог еі яиЫШоге Йізриіаііопе Йірпіпг, чі еі сопіга ріпіо- 
«орЬо.ч іп еа йіввегаіт-, поп циозІіЪеІ, вей ариіі Шов ехсеііеи- 
ііввіта ріогіа сіагі #іті еі поЫ.всит тиііа яепітш, еі Йе апітае 
ітшогіаіііаіе еі бной Веив ѵегш тчпіішп сопйійегіі еі йе ргоѵі- 
йепііа еіив, Чча птѵсгвит риой сопйійіі геріі. 8ей (ршпіат еі 
цізі іп ііііз, ((чае сопіга по.? кенііииі, геіеііепйі яшіі, йеевве 1іиі< 
оі’йеіо поп йеЪетив, чі геіиіаіів ітріія соиігайіеііотЬив рѵо ѵігі- 
1щ.ч, <]и@в Вес? ітрегііеі, аззегатиз сіѵііаіет І)еі ѵегатрче ріеіа- 
іепі еі Беі счііит, іп (іда чіш ѵегасііег зеіпрііепш ЬеаШпйо рго- 
тіШіиг Ніе ііаг|че тоіічз зіі Ішіиз ѵоіитіпіз, иі Йеіш-ер* йізро- 
.?ііа аі) аііо .зишатпз ехогйіо. 

Т- с' с-іѣдуетъ упомяну п о бѣдствіяхъ, которыя могли случиться съ 
ялычпш.ами до воспрещеній пдолослуаіеыія. или покажется достаточнымъ, если 
п упокяпу о тіхъ— 

X. 

Прудемцій. 

Аврелій ІІрудеіщій Клемента. (АчгоГшз Ргийепііиз- Сіешепз). 
одипъ лзъ знаменптѣіішпхъ христіанскихъ поэтовъ, родился въ 
Испаніи, въ гор. Саеаагаіщизіа, т. Саррагоеса, въ 348 г. Онъ проис¬ 
ходилъ изъ знатнаго семейства п, получивъ па родинѣ прекраелое 
образованіе, вступилъ въ службу и успѣлъ сдѣлаться правителемъ 
(гесіог) одной изъ провинцій Ыспанш, каковая до.іжпоегь счита¬ 
лась песьма почетпою для провинціала; впослѣдствіи онъ поднялся 
еще выше п занималъ одиу изъ высшлхъ воепиыхъ должностей. 
Молодость свою ГІрудеицій провелъ довольно бурпо, но, еъ лѣтами, 
отказался отъ всѣхъ ея увлеченій п посвятилъ себя строгой хри¬ 
стіанской жизни. Однимъ изъ плодовъ ея было изданное шгъ въ 
405 г. собраніе его стихотвореній, па которыя оігй смотрѣлъ какъ 
на одно изъ средствъ получить прощеніе грѣховъ п стяжать себѣ 
вѣчное блаженство. Годъ смерти Пруденція съ точностью неиз¬ 
вѣстенъ. 

Однимъ изъ цервыхъ его произведеній было: 
1) Собраніе ежедневныхъ гимновъ (ііЪег СаіЪешепиои=1ѵа- 

Рт.реріѵшѵ), числомъ 12, изъ коихъ 6 первыхъ: ЬутЯКз аіі ^ріііі саи- 
ічт івсужгероуолгёі, Іп таіиіішів, %» апіе сіЬит, 1г. рові сіЬиш, Ь. 
аіі інсепвит Інсегпяс п Ь. ай зопттн, предназначены для еже¬ 
дневнаго употребленія въ часы, болѣе другихъ удобные для мо¬ 
литвы, и С послѣднихъ предназначены для различныхъ празднествъ 
п для событій человѣческой жизни; оіш судъ: Путину іеіпиаиііпт. 
іп рокі іеіииічт, Ь. отні? Іюгае, Ь. ай ехверчіа? (ірГіщсіі, 1ъ VIII 
ѣаіенйай Іаішагіаз (Рождество Христово) п 1і. ЕрірЬапіае (Бого- 
и влепіе). От.гнчнтелышй ха]гаі:теръ всѣхъ этпхъ гимновъ состоитъ, 
въ любви къ символизму и .писаніямъ. 

2) Регізіерііапон ІіЪег (Иечі птесіѵшѵ, при чіумъ разумѣются 
вѣпцы мученическіе), въ 14 гимнахъ заключающее і»зсказы о 
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страданіяхъ мучениковъ, преимущественно прославившихся въ 
Испаніи. Эти гимны суть: а) 1і. іи Іюногет Нетеіегіі еі Сеіеііопіі 
Сак&иггИапогит, Г») 1і. іи Іюіъ 8. Ьаигепііі, в; Ь. іп. к. Я. Еиіа- 
Ііас, г) 1і. іи 1і. XVIII тапугит Саезагаи^ипапопті. д> к. іп Іі. 
Егисіиозі ерізсорі Таггасопепвіз еі Аи^игіі сі Еиіо^іі (Ііасоіюгиш 
(пострадали при Валеріанѣ и Галліенѣ), е; Ь. іи Ь. фиігіиі ерівсорі 
ргсіеяіае Яівсіапае Г8і8гіа, въ нижней Пашюніи. т. 8і$ек, 8І8зе°‘. 
Къ. пострадалъ при Галоріѣ Максим Іанѣ), ж) Іі. <1е Іосо іи 
<1ію іиаПугез раяві 8ішІ. пипс ЬарНПегінт Саіа^тті, а) раз?іо 
Саззіапі Гогосогііеііеіівів. и) Еотапі тагіугіз зирріісіит (постра¬ 
далъ при Діоклетіанѣ п Галеріѣ). і) Развіо Нірроіуіі тагіугі^ 
(Епископъ Остійскій) а<1 Ѵаіегіапит ерівсорши, к) Развіо Реігі еі 
Раіііі Аровіоіогит, л) Раззіо Сургіані СагЙіа^іпіепзіз п ы) Г. 
А§ііоИ8 ѵіг^іпіз (пострадавшей незадолго до Константина В.». 
Какъ по содержанію, такъ п по изложенію «Книга о вѣнцахъ» 
есть самое4 самобытное, художественное п важное произведеніе 
Пруденція. 

3) АроіЬеозіз (’Атгойгикяс), аиологетико-шыеыическаго характе¬ 
ра; въ этомъ сочиненіи излагается учепіе о Си. Троицѣ, съ опро¬ 
верженіемъ различныхъ еретическихъ мнѣній: Аріанъ, Савелліанъ. 
Манихеевъ. Докстовъ. Патрипассіановь п т. д. 

4) Такою же характера и Натагіі^еліа ( Арарті^іѵЕіа). въ ко¬ 
торомъ налагается ученіе о пропс хожденіи грѣха п опроверіаются 
различные ложные на него взгляды, какъ наир. Маркіона. 

5) Противъ язычества полемизируетъ НрудснцШ въ двухъ 
книгахъ сопіга 8уіппіасЬит, при чемъ въ первой возстаетъ про¬ 
тивъ многобожія вообще, а во второй противъ частныхъ положе¬ 
ній Симмаха. защищавшаго язычество въ различныхъ сочиненіяхъ. 

6) Первый образецъ аллегорическаго изложенія въ латинской 
христіанской иоэзіп предсташіяетъ Рвусѣотасіііа (Тоуо^шуія) Пру¬ 
денція. гдѣ подъ видомъ борьбы добродѣтелей съ пороками пред¬ 
ставляется борьба Христіанства съ язычествомъ, совершающаяся 
въ душѣ человѣческой. 

7) ПііЬосІіаеоіі или ВіріусЪа (значеніе перваго слова загадочно), 
собраніе четверостишій для объясненія различныхъ событій изъ 
Ветхаго в Поваю Завѣта. 

По числу н разнообразію сочиненіи ПруденцШ является 
однимъ изъ производительнѣйшихъ поэтовъ своего времени, а по 
содерліанію и изложенію ихъ—однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ, 
оказавшимъ громадное вліяніе на потомство: такъ его РегМерЬапоп 
положило основаніе Христіанской поэтической легендѣ, ею Ряуеііо- 
іпаеіпа—столь любимой впослѣдствіи аллегоріи. Вездѣ онъ является 
талантомъ силиымъ п вполнѣ самобытным'),, овладѣвающимъ содер¬ 
жаніемъ п придающимъ ему прелесть и оригинальность. Языкъ 
его. за немногими исключеніями. чпетъ и ясенъ, метръ, къ боль¬ 
шинствѣ случаевъ, правиленъ. 

Лучшія изданія сочиненій Пруденція: I. ЛѴеііх. Напоѵіае 1613, 
N. Неіпзіив. Апізіеіаейаіні 1667. Сііг. Сеііагіііз. Наіів 1703. Кати*. 
Агеѵаіик. Кошае. 1788. 2 ѵоіі. іоі. ТЬ. ОЬЬагіиз. ТиЫпд. 184.“ 
А. Вгеззеі. Ьірз. 1860. 2 ѵоіі. у Мщпе Раігоі. ѵоіі. ІЛХ н ЬХ. 

О ІІрудснціѣ: Н. МнкІеЫогрІ, сіе РгшЗепііо е( Ніеоіо&іа Рги- 
Йеігііапа въ Ндеп ЕеіІвсЬгіІі і. ІіізѣогіксЬе ТЬеоІоёіе II (1832) р. 
127—190. I. В. Втуз, бе ѵііа еі вегірііз РгнД. Еоѵапіае 1855. 
С. ВгоскЪаиз А. Рг. С1. іп зеіпег Всііеиінп»; Піг <1іе Кігсііе «еіпег 
/еіі. Веір2і§- 1872. 

—►гч.пч—— 

1. 

Регізіерііапоп Нутпиз I 1). 

I п Іі о п о г е т 88. М а г і у г и т Нетеіегіі е і С е 1 е й о п і 
С а 1 а § и г г і і а п о г и т 

Всгіріа 8іші саеіо 8) йиогит тапугит ѵосаЬиІа 4), 
Аигеіе циае Сѣгівіиз іИіс аппоіаѵіі; ІіПегів. 

8ап§иітз поіі8 6) еасіет 6) вегіріа Іеггіз ІгаДіДЦ. 
Роііеі кос Ісііх рег огЪет Ісгга ІЪега 7) яіепітаіе 8 к 

5. Еіс 1оспве) йі§іш8 іепепйіз овзіішз ѵізиз Г)ео. 
(^иі Ъеаѣогит рисИсия 10) евзеі Ьозрез согрогиш. 

Ніс саіепіез Ъаизіі ипйав “) саеДе Ііпсіив еЗирІісі 
ІПіЬая сгиоге запсіо пипс агепаз іпсоіае 

’І Этотъ гимнъ нашісапъ т. н. ѵеіъиь цпаіігаіш- или ѵ. ІеігашеІегІгосЬаісиз 
саіаіесіісив, очень часто употреблявшимся въ р. народной поэзіи. Его схема 
слѣдующая: 

і_ _#_ 

Замѣна трохея анапестомъ, дактилемъ или трнбрэхомъ доиускается рѣдко. 
а) Имена эгшеъ мучениковъ встрѣчаются только у позднѣйшихъ писателей. 

Саіайііггіб т. СаІІаЬоіта, на ІО. берегу Ебро. главный городъ ѴаБсопев (см. прим, 
къ гом. II. ст. 537). Изъ Пруденція видно, что мученики были воины и постра¬ 
дали въ 303 г., при Діоклетіанѣ. Въ р. мартирологіѣ намять ихъ празднуется 
3-го марта. 

4 сл. Лук. 10. 20. 
*) — ііоиііпа. 
*') —_ 1і11сгІ8 аалдшие шаггугіі Бсгірііз. 
в) еаііет Асе. ріигаі. 
ТІ или вообще Исканія, или въ частности Ііалагорра. на Е«5ро. 
8) согопа, з-а. 
9) т. е. Саіа^иггіх. 
іи) = сагіив сі шиіиіия. 
**) вс. яандиіпів. 
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Сопігечиепіат оЬвесгангея ѵосе, ѵоіія, ишпеге. 
10. Ехісгі пес поп еі огЬія Ішс еоіопиз *) абѵепіі: 

Еата наш іеггак іп оптея регсисиггіі ргобіігіх 2), 
Ніс раігопоя еяяе типбі, 41108 ргесапіея атЪіапІ. 

Хето рига» Ьіс туапбо ігпзіга 3) соп^еяяіі 4) ргесез: 
Ьаеіия Ьіпс іегяія гсѵегііі йиррііеаіог ПеІіЬия, 

15. Опте, грюіі іпчіит ророзеіі, ітреігаіит яепііепя. 
Тапіа рго пояігія регісіія сига впЙта^шіііиш 5) е§1, 

Хоп чітті, іпапе «1 и Пия ѵосе тигптг іибегіі6): 
Аибіипі. яШіп^пс а<1 аигет ге^ія аеіегпі іегиііі. 

Іпбс Іаг^а іопіе аЪ іряо 7) бона іеггіе іпйшші, 
•ІО. Вирріісшп саияая 8) реііііз 4иае тебеіі.8 іггі^апі. 

Хіі яиія Іюпия пе^ауИ СЬгізІиз 1101411 ат ІеяІіЬия е), 
ТеяІіЬия. 41108 пес еаіепае, бига пес іпогя Іеггиіі, 

Опісипі І)еипі і'аіегі 10) здидшта бізрепбіо, 
Яан^иіпія чеб Іаіе батпит Іпх горепбіі Іоп&іог и). 

25. Нос &еті8 тогіія бесогшп езі, Ьос ргоЬія б%пшп ѵігіз: 
МетЬга гаогіія ехебепба, Іехіа ѵепія Іаііё'іибів, 

Нозіісо бопаге Гетто, тогіе еі Ьоніет ѵіпсеге. 
РпІсЬга гея ісіит яиЬ епяе регвесиіогів раіі. 

Хоѣііія рег ѵиітія атріит 12) рогіа іияіІБ рапбііиг, 
оО. Ьоія теня іп Гопіе гиЪго 13) вебе согбіз 14) схяіііі. 

Хес гибет 1,5) сгибі ІаЪогія апіе ѵііат бихегапі 
Мііііѳй, 41108 аб регеппе сіп^иіит 1в) Сіігічіий ѵосаі, 

8иеІа ѵігіиз Ъеііо еі аппія, тііііаі яасгагіія 17р 
Саеяагія ѵехіііа Іііщіпті, е1і§іші яі^тшт сгисів, 

35. Рго4ііе ѵепіояія бгасоішт, 41108 ^егвііапі, раіііія 26), 

*) — іпсоіа; соіоішб ехіегі огійз — реге"гііиі8. 
Т = <|иае ргоіійііі. пиииіе&іаѵіі. 
я) Обр. яним.ня ігибігу.. 
л) = епшиіаѵіі. 
*> = ілагіугиш рго ессіевіа тіегеоііепііиш ѵоіж 
г‘) — ѵосс чниткБа ргеееь шашіевЬіѵегіІ. 
Т) = саеШпр, а гецс аеіегио. 
*) саиеа — шогЪііб; такъ саизагшз — та1еіис1іп:ігш8, пііббіо саийагіа—от¬ 

ставка отъ военном службы по причин!; болѣзни. 
9) Переводъ Греческаго «зргиь. 
№) — (|иіп і'аіегепіиг. 
") = ѵііа аеіегпа. 
12) въ видѣ нарѣчія, относится къ ралсіііиг. 
,3) ЬарНгша рапуцшіб. 

ибо помышленія исходятъ изь сердца. 
*’) = ѵасии*., ехрегъ 
11) воины иоспліг поясъ (сіпггиіит, ЬаПеив). Мысль та, что изъ воиновъ зем¬ 

ныхъ Христосъ сдѣлать мучениковъ воинами небесными. 
*7> — ІппрІІБ СЬгіЧі. 
<8) ікііііит вдѣсі. іфо кусокъ ткапн, бывшій па р. штандартѣ (техіііиш), 

который имѣть форму хору гни. На верху древка или ва самой хоругви изобра¬ 
жался драконъ, откуда н ипампшецы зовутся «Ігасоп.тгіі. Здѣсь раіііа зовутся 
тепіоза, ибо развѣваются при «Ьтрѣ. 
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Ргаеіегипі іпяі^ие Н&тпші 2), 41106 бгасопеш впЬбібіІ. 
Ѵііе сепБепі ехребііів 2) ^егге бех1гі$ вріеиіа. 
Масіііпія типіт Гегіге, савіга іоквія сіп^еге, 

Ітріая шатік спіепіів іпс}іііпаге БІга^іЬия. 
40. Гогіе Іиііс аігох весітбоз Ізгаеіія ровіегоз Й) 

Г)исіог аиіае тішбіаііз 4) іге аб агат іивзегаі, 
І60ІІ8 Шаге 5) пі^гів, езве Сішвіі беЛі^ая с). 

ЬШегат 7) зиееіпсіа І'егго резіія 8) иг^еЬаі Мет; 
111а ѵігдак, еі зесигез, еі ЬіяиІсаБ ип^иіав °) 

45. ІЛіго І0ГІІ8 ехреІеЪаІ, СіігівХі атоге іпіеггііа. 
Сагсег Ші^аіа бигіз соііа Ъасів 10) ітребіі, 

ВагЬагае Гогшп рог опте Іі) Югіог ехегееі таппн 
Л^егііав 12; егітеп риіаіиг, ѵох ІібеІІБ ріесіііиг. 

Типе еі еп$е саева ѵігіиз ігівіе регсивзіі 13) воіит, 
50. Еі го^іа іп&евіа тоеаііз, оге Йаттав зогЬиіІ, 

БіЯсе Іипс І118ІІ8 сгетагі, биісе і'еггит регреіі. 
Ціс биогит сага ігаігит сопсаіевсипі ресіога, 

І'іба 41Ю8 рег отпе Іетрив іипхегаі Бобаіііаз. 
$ІапІ рагаіі Іегге циісциМ еог8 Іиііввеі иіііта: 

55. 8ей іогеі ргаеЬеиба сегѵіх аб Ъіреппет риЫісаім, 
ѴегЪегит рові ѵіт и) сгерапіит. рові саіавіач15) і^пеа?. 

8іѵе рагбія ойегепбит ресіив, аиі ІеопіЬив 10). 
Коене С1ігі8Іо 17) ргосгеаіі таттопае бісаЬітиг 1В), 

Еі Беі Іогтаіп ^егепіев вегѵіетив зесиіо? 
60. АЬбіі иі саеІевІіБ і^пія $е ІепеЬгів тіясеаіІе); 

8іІ §аІІ8 41106 саріа ргіто ѵііа 8ііЬ сіііго^гарію 20), 
І)еЬіІит регкоіѵіі отпе іипсіа геЬи«; Сасвагів81). 

' » = сгисеш Сіігівіі, «іиае ѵісіі «Ігасопеш, рс. сііаЪоІиш. 
-) ибо правая рука р. солдата оставалась всегда свободною въ своих ь дви¬ 

женіяхъ, тогда такъ лѣвая была занята шитомъ. 
3) первые потомки Израиля были Евреи, а вторые суть Христіане, засту¬ 

дившіе ихъ мѣсто (весткіі). 
*) = ітрегіі Еоніаш. ЫншІіа1і8=^ весиіагш, Теіѣиіі. ІаЪев шшнііаііит зогсііига. 
') = ваогШсаѵе. 
*) =■ регіп^ая, Ігапаіиааь. 
Т) уиае іасіі Іюшіпев Шіегов ѵега ИЬегіаіе. 
?) въ конкретномъ значеніи = реіъесиіог дгшаіие. 

орудіе пытки, имѣвшее видъ когтей съ двумя зубьями. 
Ъаеа (фр. Ьа^ие), кольцо у цѣни. 
сдѣд. допросы и пытки совершались ва р. форумѣ, (іогиш Котаниш). 
т. е. гсіі^іо СЬгіьІіапа. 

,я) вс. сагіегк іп Іепаш, сіиоіі Ігійіе йресіасиіит ргаеЬеЬаі. 
к) Усі кповепіе было послѣднимъ мученіемъ, которому предшествовали 

различныя пытки. 
еы. ирпм. къ г. II. с г. 3!39. 

,в) когда Христіане обрекались аіі ЬезИаз. 
17) = для Христа, т. е. для его почитанія. 
**) ервн. Матѳ. 6. 24. Лук. 16. 13. 
4Л) ерви. 2 Кор. 6. 14. 
г") сЬігокгаріішп здѣсь про запись въ списокъ солдаты 
2‘) — ойісіо іАеЬіІо Саезагі. 



Тстрив С5І Пев герсікіі ИвісфіМ еві ргоргіит І)еі Н 
Не, ч8погшіі таёІ8Ігіг), еі ѵо8, ІгІЬппі я>, аЪяійііё. 

С5. Аш’соя аиіегіе (впітгг 4), ваигіогит рі аетіа: 

Сіага нов Іипс апдеіогшп іат ѵосапі «іірепйіа 5). 
СІНІ5ІИ8 ііііс сапй’йаіів 6) ргаевійеі мЖогЩшв, 
Ег Ііігст, геднапя аіі аііо, йатпаі іпі’атов <1ео$, 

' 05Ч11*, Ч«і гійечйа ѵоЬів тішвіга йіѵов ііііціііз. 
70- ^ Наес ІОфкиіІпр оііпшніиг шіііе роепів шагіугев, 

ММИЬив тапие иігачци Яехиз іпѵоіѵй гіцог !). 
Еі сІіаІуЬв аіігііа 8) : о 1]а ^гаѵіЬпя атЪіІ сігспін. 

О ѵсіікіаіік аііепіів чЬкоІеіа оЫіѵіо! 
^ Іпѵійепіиг іс1а поЪіз, іа та еі і раа ехяИп^иНиг. 
75. Сііагіиіаа '') Ыаврііетив оііт пат ваіеііев аЬвіпІіі, 

Яе ІепасіЪив 10) 1ІМІІ5 епиіііа весиіа 
Огйіпеш, Іетрвв. тойчп^ие раввіопів ргскШит 

ІМсіЪив Ііпеа» рег аигев рсКегопіт врагдегап. 
Ное Ьтіеп зоіит ѵеіпвіа зиЫгаІшш “) шІепА 

60 ГидіЬиа Іопдичі саіепік *“) ап саріііит раѵегіпі,3), 
0ио ѵігов Йоіоге Іогіог, сріаѵс роепа огпаѵегіі. 

111а Іачв оесчііа поп ові, пес бепевсіі Іетроге, 
Ыівва рчой 8ЧГ8ЧГП рег а и гак еѵоіагчпі тчпега, 

0те ѵіат раіеге 14) саеіі ргаетігапйо озІепЛегеШ. 
85. І1І1Ч8 І5) Нйет йдигапв 1я), ппЬе Гегіпг апиіив, 

Ніс виі йаі РЩПЧ8 огій, иі Гегчпі, огагічт 17): 

0*1іао вирепю гаріа Паіи 1іісІ8 іпігапі іпіітит 
Реп роіі Шіиепіік 18) ахет М§ог аигі аЪзсопйіІиг. 

О срвн. Матѳ. 22. 21. 
3) одни разумѣютъ здѣсь зі^шіегі, другіе центуріоновъ (сепіигіопев). кото¬ 

рые, между прочимъ, занимались обученіемъ солдатъ военной дисциплинѣ. 
* вс. іпшіши;такь назывались непосредственные помощники начальника 

легіона: число ихъ было 6. 

) і°гЧиез» гіотші шіШаго. цѣпь (золотая), дававшаяся въ видѣ награды ва 
военные подвиги н носившаяся иа шеѣ 

Ч вс. супае гіапіаг іпіІШІіив саеІсвІіЬиз аЬ ап^сКв. 
см. гимнъ Св. Амвр. на стр. 257: Те шагіѵтиш сопгіісіаіив Іаигіаі ехегсііиз. 

. * «игіііев; псхив мог ^іеггиш Лигиш, Лежит іи саіетів еі ѵіпсиіа. 
1 отъ долгаго употребленіи. 

я; Схоліастъ: СагаШсся сіісіа еі раввіопев тапѵгиш ясгіЬеЬаиІ, иі ішрегаіо- 
гшиб еа ріетиа геіеітс роІивБепІ, ипсіс еі ехесріогез ѵосаЬаиІиг. Яеіі не а СЬгі- 
ЫіашБ гевспЬегенІиг аійріапсіо, сотЬигешІа і§иі ІгаіІеЬапІпг. 

°) вс. шетопае гегит девіатш. . 
,!) не сохраияютъ для потомства. 
“) іирев саіенае —- Іоіщиш сагсегів Ісшрив. 

1 находившіеся долгое время вь заключеніи отпускали, естественно, во¬ 
лосы и породу. Сл.гіімп. ХГ. 53, гдѣ мученики зовутся егіпііа аишіпа. 

) вс. тагіупінів. 
*’) Этому іШив вь слѣдующемъ стихѣ соотвѣтствуетъ Ыс. 

кольцо, какъ символъ вѣрности. 
‘ Бпсіагіиш, платокъ, которым ь отирали нотъ съ лица. 

) = Іічшсіі, вегепі. 
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Ас Ліи ѴІ8ШП *) зеііиасет ІехШіз сапйог -) Си^іі: 
$пЪѵеІтпіііг и^ие іи азіга, пес ѵійепПіг аіпрііий. 

Ѵісііі Ьос сопѵепіим асЗйіапз, ірзе ѵіДй сагпі^ех, 
Еі таішш герге88іІ Насгепз ас яіирогв орраііиіі, 

^е(1 іатеп реге^іі ісіит. пе ]»егігеі ^Іогіа 3). 
Іапте сге<1І8, Ьгпіа ерюшіат Ѵазсотіт ^епШіІая, 

95. і^иат яаспіт сгпйеіім еітог 4) іштоІагН ваіі^иіпет? 
СгесЗіз, іп Г)еипі геіаіоз Ьозііагіті ярігііііз 5у* 

Сете, цпат раіат іегосев Іііс 6) йотепіиг сіаетоііев, 
Оиі 1иГ>іио саріа гісіи йеѵогапі ргаесогіііа, 

8ігап§и1апі тепіез ег. ірза8, 8е^ие тізееііі зепзіЬіія. 
10п. Типе 8іт Іат ріепиз 1і08іе 7) зізіііиг іигепз Ьошо, 

8рптеа» сШапз яаііѵаз, егшіа 8) іогеріеик Іитіпа, 
Ехріапг1іі8 °) с|ііае8ііопе 10) поп виогиш егітіпит 11). 

Ашііая, пес іогіог асізіаі, еіиіаіив ЙеЬіІез: 
Всіпйііиг рег Йа^га согриз, пес Па^еПит сегпііш-, 

105. Сгезсіі еі зизреизиз ,2) ірзе ѵіпепііе ІаіепііЬиз. 
НЕ тоОіз зригсит Іаігопет 18) тагіугит ѵігіиз чиаііі; 

Наес соегсеі, іоі^пеі, игіі, Ііаес саіепая іпсиііі; 
Ргаейо ѵехаі«8 геіісііз зе тейиШв ехиіі. 

Еіп(111і^ іііаезапі гаріпат 14), ІаисіЬиб зіссіз і'и^іі, 
110. Нп^не аЬ іто г5) іц^ие ай саріііит заіѵа гесійіі отпіа, 

Сопйіепз агйеге зезе, пат ^сііеішае е8і іпсоіа. 
(^иісі Іг^иаг риг^аіа Іоп^із аІЪа 36) тогЬія согрога? 

Аідісіия сит йесоіогоз Ьоггог 17) агіпя сопсиііі: 
Ніс іитог ѵиііиіп геііперііі, Ыс соіог ѵегиз гейіі. 

115. Нос Ьоппт 8а1\а(ог ірзе, ерю Ігиашиг, ргаезііііі, 
Магіугит сит тетЪга позіго сопзесгаѵіі оррісТо 18), 

предметъ оси^ииі’ кот°Рый зовется зегуиах, ваорь сопровоікдаетъ удаляющійся 

•’) — сап<1і<1ив Іемив огагіі. 
вс. щаіѣугнш. 

*) — іаіва геіі-'іо. 

,* т- е- магіугит аійтаг, ^иі ве Юео ойіиіегшіі іатоиит Ьовііае іттоіаіае. 
1 = асі іплгіугиш вериіегиш. 

7* = а ііаешопе ровзезшз. 
*' — Іогѵа. 
в) = ІіЬегап«]из. 

) ехатіпаііоие; другіе видятъ здѣсь ткяваніе ва заклинаніе духовъ не¬ 
чистыхъ. ■* 

и\ ибо во всѣхъ преступленіяхъ, совершаемыхъ одержимымъ бѣсомъ, вшю- 
венъ не одержимый, а духъ, его о_держащш. 

' = вытянувшись вверхъ; ѵіпсиіа—тѣ связи, орудія, которыя поднимаютъ 
его на воздухъ. 

п) — "сііаіюіит. 
) фигура взята отъ кровожадныхъ животныхъ; срвн. 98. Іиріио гісіи. 
) вс. ресіпт. 

*") = раіініа. 
^ вс. іеЬгіа. 
№) = Саіа^иггі; поеіго, илп Нізрапо, или СЬгізІіапо. 
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Возрііат г|ііае ттг соіоіюз, (рюз ІЬегиз аііиіі. 
8іаіе ттс, Ііутпііе 1). таігез, рго гессрЫз рагѵиііз, 

Соти^ит ваіиіе Іаеіа ѵох тагііагит зігераі. 
120. 8іі сііез Ііаес іеяіа поЬіз, віі васгаПт §аисІішп. 

2. 

Нуттів II 2). 

Ііиіріі раззіо 8. Ьаигепііі 3). 

Апіщиа Іапогит 4) рагепз, 

Іат Кота СЬгівіо йейііа, 

Еаигепііо ѵіеігіх йисе 
Кііит ігіитрЬаз ЪагЪагит ь). 

5. Ке^ез впрегЬов ѵісегая, 

Рори1о8Г|ііе Ігепіз ргеззегаз: 

ХіШС П10П5ІП108І8 ІЙОІІ5 

Ітропіз ітрегі іи&'ііт. 

Наес 8о1а Йеегаі ^іогіа 

10. ІІгЫб іо^аіае с) тчіопіЪия, 

Гсгііаіе саріа ^еііііит, 

Богаагеі и* зригсит 7) Іоѵет. 

Коп іигЪиІепЦв ѵігіЬпв 
Соззі8), СатіПіе) аиі Саезагіз, 

15. 8ей тагіугів Еапгепііі 

Коп іпегиспіо ргаеііо. 

Агтаіп ри^паѵіі Ме8 

Ргоргіі СШОГІ8 ргойі&а 10;: 

Кат топе тогіет Йігиіі 

20. Ас вето!.111 ітрепйіі біЬі. 

*) - й|ЛѴЕІѴ. 
2) Этотъ гимнъ ваішсав ь тѣмъ же ямбическимъ диметромъ, которымъ 

писаны и гимны Св. Амвросія. 
3) Св. архндіаконь Лаврентій пострадалъ въ гоненіе Валеріана, въ 258 г. 

Память е^о празднуется какъ православною, такъ н р. церковью 10-го августа. 
*) разумѣются храмы языческіе. 
*) = геіі'лопет сіеогшп іаІБат ВагЬатв - уепііііь. 
г) Сл. Ѵег^іі- Аеи. 1. 286. Ктнаиоз, гегат Дошіиоб #епістс|ие іодаіат. 

Тога, какъ національный костюмъ Римлянъ. 
7) принимая вс вниманіе грязные миѳологическіе разсказы объ его любов¬ 

ныхъ похожденіяхъ. 
8) разумѣется А. Согпеііиз Собыіб. знаменитый побѣдитель Вейентовъ- Ілѵ 

4. 19 сл. 
в) М. Гигіия СатШиз, освободившій Римъ охъ Галловъ. Ілѵ. кн. 5 и С. 

,0) Сл. ІІогаі. Сагт. 1. 12, 36: апітаедие гласите ргоДі^ит Рапііит. 
”) т. е. ѵііат ргаезепіет. 

Роге Іюс васеічіоз йіхегаі 
Іат Хувіпв 2 ) аійхт сгисі, 
Ьаигспііит ИоііТет ѵкіеіь 
Сгисів виЪ іряг* зіірііе: 

2Г). І)езІ8іе йівсевзи 3) тео 
Еіеіит сІоІепЬег Гипйеге: 
Ргаесейо, Ігаіег, іи ^^юс[^Iе 
Гозі Іюс вегціегів Ігніиит. 
Ехігеша ѵох ерівеорі 

40. Ргаетіпііаігіх ё'Іопае 
ХіЫІ МеІШ. пат йіез 
Ргаейісіа раітат 4) ргаевііііі 3). 

(^иа ѵосе, цпапіів ІатІіЪиз 
СеІеЪгаЪо тогііз огйіпет? 

35. (^ио раявіопет 6) сагтіпе 
І)і§пе геіехепя сопсіпат? 
Ніс ргішик е веріетѵігіз 7), 

<2иі 8іапі ай агат ргохіті. 
Ьеѵііа виЫітіб ^гайи ®). 

40. Еі сеіегів ргаевіапііог. 

О = срізсориь. 
3) Хувіия, Хібіііб, Віхіііб, 2-ой по именп, еннекопъ Рима, иострадавшій за 

три дня до Лаврентія. По другими источникамъ св. Сикстъ былъ обезглавленъ, 
почему иные понимаютъ стих вь переносномъ значеніи, вм. сгисіаіиз. 

я) (ІібсеБяіз. ДіасеДегг, сіесекзиз, Дссегіегс — тогв, тогі. 
') Пальму, какъ знаки мученичества, символизирующій побѣду надъ муче¬ 

ніями ц смертью. 
й) См. АтиЬгов. Де оШс. 1. 41. Кон ргаеіегеапшв еііат еапсіит Ьаигепііпт, 

Ч»і сит уісіегеі Хувіит еріьсориш вишп асі шагіугінт ііисі. Деге соеріі поп раз- 
ріонг.пі ІІІІН8 80(1 Бііат тплизіопет. Иадие іііе ѵсгЬія анреііаге соеріі: <^ио рго- 
йгесіегіь 8Іпе бііо, раіег? (^ио, засегсіоз йаисіе, кіпе Діа соно ргѵреган Іио? Кит- 
(]иат ^асгійсіииі «іпе тіпіеіго ойеге сопкпеѵггаз. Опіб іи ше егро Дівріісиіі, ра- 
іегѴ Кпш Де^епегет ргоЬазІі? Ехрегіге ссчѣе, иігит іДопешп шіпІБігиш еіе^егік. 
Сиі соттібізіі Юотіпісі Баприіиіа еопзесгаііопеш, сиі соиБшишапДогти сопеогітш 
васгатепіогит, Ііиіс Бал^иіпіч Іиі сопбогіішн иеклБ--' ѴіДе, иг регісШеіиг іиДісіит 
іишп, Дит іогіііиііо Іашіаіиг. АЬіесііо Дізсіриіі Деігішепіиш езі тадіБіегіі. ^иіД 
Чио<1 ШиБігез еі ргаезіапіев ѵігі (ІІБСіриІогшп сегіатіпіЬич та"і5 фіат БиІБ ѵін- 
сіті? Бепиуіе АЬтЬат Шіши оЪіиІіі, Реітя ЗіерЬапиш ргаеіпіеіі. Еі іи, раіег, 
ОБіепДе іи Шіо ѵігіиіет іиат; ойег, диеиі егиДівіі, пі весигич іиДісіі іиі сошііаіи 
поЬШ реіѵепі.ій аД согопат. 

Типе Хувіия ай: N011 ер'о іе, Ші, геііпсіио ас Дсчего, ьеД таіога ііЬі ДеЬеп- 
іиг сегіапііпа. Кое диаві кепеБ ісѵіотіб ри^пас1 сигеиш гесіріпшБ, еі чіійбі іиѵенет 
тапеі ^ІогіоБіог Де іугашіо ігіишрЬиБ. Мох ѵспісб; Йоге Дезібіе; розі ігіДиит те 
вечисгію Іпіег уагегДоіет еі Іеѵііат Ьіс ніеДіиБ пишешь Десеі. Коп егаі іиит 
виЬ та^ІБіго ѵіпсеге, і]ияьі яДіпіогеіп сщаегегеБ. (^иіД сопвогііит раьБІопіь тсае 
ехреіІБ? Тоіат ііііі ЬегеДііаіеш еіие сіітіііо. ^иіД ргаейенііат теат гесішт'? 
Іпйгші і.іівсіриіі тарікігит ргаесеДаиі, іоі-іе? Бсгцитіиг, иі ѵіпсапі Біпе та^івіго, 
С]ііі іат поп іиДі^епі ша^іБіегіо. Віе еі Еііаг Еіікаеига геіісіиіі. ТіЬі егр'о шапДо 
поБігае ѵігіиііз 8иссе85іопет. 

*) - = страданіе. 
По обычаю дрсвисн церкви, число діаконовъ ограничивалось семью, 

числомъ, освященнымъ Апостолами. Дѣян. 6. 5. 
“) ибо онъ былъ архидіакономъ, стоившимъ во главѣ прочихъ. Иные іюнн- 

маютъ про болѣе возвышенное мѣсто у алтаря, занимавшееся діакономъ. 
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Сіапвігіз завгогшп ргаеегаі *), 
Саеіевіів ам апшп йопшз 
Гійів §оЬепшн$ сІаѵіЪщ, 
Vоіязфіе 2) йіерепвапя орез. 

45. Л егваі Іатет реі. ипіае 
Ргасіесіиз НгЫ 3) ге@іае, 
Шпівіег тзапі йчсів, 
Ехасіоі аигі еі бапцчіщ *). 

(2па ѵі5) Іаіепіез егчаі 
50. Кчтто?, орегіа ехівіігшшк 

Таіепіа виЪ засгагіів, 
Счтчіовгріе *) еопрезіов іе^і. 

ЕаигаШчт ВІ8І1 шЪеі. 
Кмішпі агсат йіііЬив 

55. Маззів геіегіаіп. еі Ліі^ійае 
Моі.ісі точеіае сопйііов. 

Воіеііз. іпсіиіі, соіщиегі, 
Ваеѵіге пев ітьіо атрііиз. 
Сит СЪгізііапа согрога г) 

60. Ипз фиат сгиепіе 8стйітив. 
Аііезі 8) аігосіогіЬиз 

Сеівчга іегѵеш тоііЪчз: 
Віапйе еі рчіеіе еійаеііо 
(^іой вропіе оЫге йеЪеаз. 

65. Нине еззе ѵевігів ог§іір 8) 
Ыогетрис еі агіет ргойііит езі: 
Начс Йізеірітат іоейегів 10)— 
ЕіЪепі 1') чі аиго апіівіііез. 
Агрепіеів зсурЬів іегипі 

70, Гч’паге васѵит ващиіпет 12), 
Аигорче 13) посіигпіз ваегів 

4 архидшкон ь навѣдывалъ церковною сокрпвкщвтіей. 
-) - ііеѵоіаз, ѵоііѵаь, оЫаіаь. . . ... , ■ 
Ггае&сіиз 1>Ьі 5. Шив во время имперіи былъ одпнъ нвъ вліятельнѣй¬ 

шихъ магистра о , ваетуваипііь м ѣсто Императора во время его отсутствія изъ 
Рима. Здѣсь думаютъ про префекта Согпеішв несшаго. 

1 іхасіог апіі, потоыі иго опт. собиралъ девьгв въ императорскую каз 
ехасіог ваприіпів, потому тіо не штруднялся проливать кровь человѣческую. 

Б) Зав. отт ѵегваі — соціиѣ- 
") нс. апгі еі агяепіі. 
■) аллпттерація, у Ируденція не рѣдкая. 
*1 вс. ішпе = ■ мои ваеѵіі. 
) не бевъ оттѣнка презрѣнія въ устахъ язычника. 

,0) — Ішпе шогеш геііяіопів. 

’7) съ1”точки зрѣнія язычвпновъ, обвввявшвхъ Христіанъ въ употребленія 
человѣческой крови. 

о) = сапіІеІаЬгів аигеів. 
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АЙШИ» Йхоз сегеоз. 
Тчт зитта сига ігаігіЪиз ‘), 
Щ зегто іезіаіиг к^иах, 

75. Ойеге іипйй ѵепйіііз 
Бевіргііопіпі 2) тіііа 3). 
Аййісіа *) аѵогчш ргаейіа 

Гоейіз 6) зиЬ аисііотЪиз 
Вчссезвзог ехііегез цстіі 

80. 8апсіів 61 е@епв рагеіШЬиз. 
Наес ') оссиіипіиг аЬй№ 

Ессіевіагит іп апциіік, 
Еі вшита ріеіаз сгейііиг 
Ѵпйагр 8) Йи1се8 ЦЬегов. 

85. Нерготр 1Ье8ачго8, шаіів 
8иайепйо ^и05 ргаеаіі^іів “) 
Ехайеегаіоз оЫіпез, 
N іргаіКс (ціок сіаийів ереси. 
Нос розсіі изиз риЪ1іси&, 

90. Нос Язсив !1) Ьос аегагіиш 12), 
Ш йейііа Чірепйііз І3) 
Нисеш ічтеі ресипіа. 

8іс йо§ша ѵевігиш ебі, аийіо: 
8ичш (ррЬимціе геййііо 

95. Еп Саезаі ацііовсіі зчиш 
Нотівта із) питшів Іпйііиш. 

і^юй Саевагіз 8СІ8, Саевагі 
Ба; Петре іизічт ровіиіо. 
\і ійііСіГ, Ьаий чііат іччв 

100. 8щпаі Г)еіш ресшііат 16). 
N60, вши ѵепігеі. апгеоз 

= СЬгізІіагае. 
*) отъ везіегііит = 1СКХ) сестерціевъ. 
3) сл. Дѣян. Ап- 4. 34. 85. 
*) вс. етрІогіЬив, слѣд. ѵепсШа. 
4) ибо черезъ нихъ прямые пяслѣдншш, дѣти, оставляются бенъ средствъ. 
*’) = диов арреііаіів вапсіоз. Другіе разумѣ.ютъ въ ироввческоыъ смыслѣ. 
?) т. е. вырученныя отъ такихъ продажъ суммы. 

= раирегез гесЫеге. 
°) = агІіЬиз, г)шЬиз аііоз Деіисііз, Гасіепз Шів аррагеге цией поп ей. Ол. 

ргаезіісіаіог. 
п‘) = оЬзсиго, ІепеЬгозо. 
і%) частвая казна Императора. 
**) общественная, государственная казна- 
«) = егосаіа іп зіірепйіа інНііит. 

намекъ на Лук. 20. 25 ( = Мате. 22. 19). ЕесШе ег&о аиае зипі Саеза- 
гі$ Саезагі, еі ч«ае ыіпі 1)еі, Е)ео. 

**) = ѵо}иора, ішацо, ѣ^ига <іиае іп пшшша ш. 
*«) = Иеі іиі ігпацо іи пиііів пнтізгпаііе езі ітргевва. 
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8егшп РЫІірров ') йеіпііі, 
Ргаесеріа вей ѵегЬіз йейі;: 
Іпапів 2) а тагаіріо. 

105. Ітріеіе Йісіогит ййет ‘), 
Йиаиі ѵо8 рег огЬет ѵепйііія *і. 
Хиттов ІіЬечІег геййііе, 
Еяіоіе ѵегЬів йіѵііеа. 
№1 аврегшп ЬаигечІшБ 

110. Кеіегі а(1 ізіа ат ІигЪійит. 
8ей иі рагаіик оЬче^пі 
ОЪіеп.регапІег ') аппиіі. 
Езі Йіѵев, іициі'І, поп пеуо 

НаЬеЦие пѳйга есеіевіа 
115. Оритцие еі аигі ]йигітит, 

кес (щіаркіт іп огЬе еві йіііог. 
Ь ірзе Іаніпт поп ЪаЬеі, 

Аг^епіеогит яи%шаіит В1 
Ач^чбічб, агсет 7) ровБійепв, 

120. Счі ппттив опта всгіЪіІиг 8). 
8ей пес геччБО ргойеге 

ЬосчрІеІіБ агсат 9) питіпів; 
УпІВаЪо ста Іа еі ргоіегат 
Ргеііова снег- СЬгівіив Іечеі. 

125. ІІпит кей огапв Яа§іІо 
Іпйчсіагчт ы) рачічіит, 
(1чо Гипцаг еГЙсасіив 11} 
Рготіезіопів тшіеге, 
Пит Іоіа Йірггчііт іг) ІіЬі 

130. СІігіБІі зчреііех всгіЬіІш , 
Хат саісчіапйа ргітіічв 
Гит виЬпоіаіійа 18) еві вчттчіа. 

0ВДх)Длекс»драРвиРГзатй^ам|1™*&?еВаЯеВВЫЯ в1к:рвые 4>шпшшшъ, 
чаріщателі ши для золотой мовёіы ДГ’ ГаіГЬ ,Т6 иІЪ назваше 1 Гіио 

— уашім. поп ІіаЬеш. 
) = іасібе гцюй йісШв. 
) съ оттѣнкомъ презрѣнія. 

*) == оЬоейіепІег. 

п ^ ЙЗгН Вд.™*Й8и1«’ явображеніе, находящееся иа мовстѣ. 
« ІЕ;:4 ’"!181115. общее назваше д.тя Императора, 

спіиз агса пшшиі ішгіідиеР™^^ пишшіз. Другіе: іп 
дающаго кредитору пнгьмриппл --СпЬеге пптшох аіісш, иро должника, 

3 - с«2“ШОС обязательство уплатвть доли, в* „ввѣстшй срок,, 

обо8ва»шія,иСчто поРвстмев1иеНт“вва?о бстк^“таРеН‘Я 4ш,тРеб.тенъ ЗДѣсь для 
борьбу съ префектомъ. .авваго срока Лаврентій ютовъ вступать въ 

0 -ъ бёльшішъ реяулыатоыъ, сл-ід. лучше 
) — шкегевйо ишпвюгпш вепега. ТіЬі = а Іе 
) про подведеніе итога. 
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Ьаеіив иітевсіі уаигЗіо 
Ргаеіесіив ас 8ре йеѵогаі 

135. Аигшп 2), ѵеіиі іаш сопйііит 
Г)оті тапегеі, даііепз. 
Рері^еге Іетрив Ігійш. 

Ьаіиіаіиз ішіе аЬзоЫіиг 
Ьаигепііш, зропвог виі *), 

140. Еі вропзог іпдепіів Іисгі. 
ТгіЬіі8 рег игЬет сигБііаі 

І)іеЬ«8: іпЯгта а&тіпа 
Отпездпе сіиі роясипі зіірет 
Со§еп8 іп ипиш еі соп&ге^апч 

145. ІИіс иігіздпе пЫиИЬич 
ОгЪев 3) саѵаіов ргаеіегепз 
Васиіо ге&еЬаІ ргаеѵіо 4) 
Еггоге ппіапіет §гайит. 
Еі сіаийіш іпігасіо ^епи, 

150. Ѵеі сгиге Ігішсо вешірез, 
Вгеѵіогѵе ріапіа ех аііега. 
Огевзшп ІгаЬеЬаІ ігпрагет 5). 
Еяі и1сего8і8 агІиЬиз 6; 

^и^ ІаЪе соггиріа Йиаі; 
155. Е§1 сиіпв агепз Йехіега 

N6^08 іп иіпаіп 7) сопігаѣаі. 
Таіев ріаіеів шппіЬиз 

Ехсіиігіі, авзиеіой аіі 
Ессіезіае таігіз репи 8), 

160. ^ио8 іряе рготиз ®) поѵегаі. 
Кесешеі ехіп зіп^иіоз, 

ВсгіЬепз ѵігіііт потіпа, 
Ьоп§о еі Іосаіоз огйіпе 
Авіаге рго Іетріо іиЬеІ. 

165. Ргае8сгіріи8 еі іат Йихегаі 
І)іе§. ііігеЬаі Іегѵійо 
Іийех аѵагіів зрігііи, 

‘) “та хоіѵоЗ къ йеѵогаі и къ дезііеиз. 
__давъ поруку въ томъ, что но истеченіи трехъ дней онъ явится самъ и 
представитъ богатства церковныя. 

) “ глазныя впадішы. Онѣ были саѵаіі = ѵаспі, пІгІБоие оЫиЫЪиз — 
пігодпе осиіо. 

*) ибо слѣпой ощупываетъ дорогу впередъ палкой. 
*) вслѣдствіе хромоты одинъ шагъ не былъ равенъ другому. 
) или = ех агІиЬиз, или = іп аіІііЬиз. 
О такъ,_ что его локоть не можетъ разогнуться. 
®) — аіішепііз фіае іп репагіо воіепі азкегѵагі. 

) ибо Лаврентіи, какъ хранитель церковной сокровищницы, распоряжался 
и выдачею взъ нея. 
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Ргошівза воіѵі еШаціІапз. 
Тит тагіуг: Аззтіаз ѵеііт, 

170. Согапкціе Йівровіав орез 
Мігеге, (ріаз повіег Бейз 
Ргаейіѵев іп запсііз ') ІіаЬсі. 
ѴійеЬіз іицепз аігіит 2) 

Еиіцеге ѵазіз аигеіз, 
175, Еі рег раіепіез рогіісиз 

8ігисІоі ІаІтІ ів огйтев 8). 
И Ше, нес рийеі Бе<ріі. 

X епіит асі васгаіат іаііиат: 
ВіаЬапІ саіегѵае раирегит. 

180. Іпсиііа ѵіви ехапипа. 
Ггацог *) гоцапіит Іоііііиг: 

Ргаеіесіив ідоггеясіі віирепв. 
Сопѵегзив іп 1 аигспііиіп, 
Осиіізцив ІигЪаІіз тіпах. 

185. Сопіга Ше: Оиій Ггепйепв, аіі, 
Міпііагів? аиі (рис! йізріісеі? 
Хит вогйійа Ьаес аиі ѵіііа? 
Хит йевриѳийа ехівіітаз? 
Аипіт, ^иой агйепіег віііз, 

190. Еііовза ёі@пипг гийега"), 
Еі йе теіаііів6) з^иа1ійі8 
Р.іеіиіія ехсийіі Іаіюг '). 
Тттепз ѵеі атпіз ' ) ІигЬійіз 

Ѵоіѵепз агепіз ітріісаі, 
195. (Іиоіі мггиіепіит '] ас вогйійиіп 

Гіаттіз песевзе еві Йе(эдиі, 
Рийт- рег апгит воіѵііиг, 

Ѵіоіаіиг аиго іпіецгііаз, 
Рах оссійіі, ййев регіі, 

200. Бецев еі ірзае іпіегатті. 
Оиій Іи ѵепепит ціогіае “) 

ЕхІоПіз еі тацпі риіаз? 

8і фіштіч аигит ѵегіив, 
І.их еві еі Ііитапит цепи? г/ 

205. Ні вит аіитпі Іитіпів, 
Уиов согриз агсіаі йеЬіІе, 
Хе рег ваіиіет ѵівсегит г) 
Мепч іпвоіевсаі Іигційа. 
Сит тетЬга тогЬив йіззіеіі аі 

210. Апітив ѵіцеі гоЬизІіог: 
МетЬгів ѵісізвіт 4) ГогЫЬиз 
Ѵів ваисіаіиг вепвиит. 

Хат вапциів іп сиірат саіепь * 
Міпив тліівігаі ѵігіит 

215. 8і іегѵог ейеіиз шаіі- 
ЕІптЬе ѵігив сопІгаЬаІ ). 

8і іогіе Йеіиг орііо, 
Ліаііт йоіоге азреггіто 
Егацтепіа *) тетЬгогат раіі, 

220. Еі риІсЬег іпіив ѵіѵеге. 
Соттіііе ") і'огтав ревііит 

Еі сопіег аііегпаз іиев, 
Сагпівпе тогЬив Іоейіог. 
Ап тепіів еі тот» иісега? 

225. Ховігі І0) рег агіив (ІеЪіІез 
Іпіив Йесогів іпіецгі, 
8еп8ит ѵепизіі іппохіит 
Бапциогів ехрегіез цегипі. 
Ѵевігов ѵаіепіез согроге 

230. Іпіегпа соггитріі Іерга. 
Еггшчріе тапсит Щ сіаийісаі. 
ЕІ саеса Ігаив пііііі ѵійеі. 

Оиет ѵів Іиогит Йіѵііит 
Оиі ѵевіе еі оге ргаеиііет 

235. Маціз ргоЬаЬо йеЬііет 
Оиат уиіь теогит еві раирегит 
Нипс, (]иі япрегЪіІ зегісо, 

съ еаыѣренноі двусмысленностью: ЬаЪеЬ іп запсіів. т. е. іп ваегагііі 
ли же. аезптаі риіаі заисіов, по изреченію: Ьеаіі раирегез. 

»ѵ?і. та.*111’0111 БЪ хР8мѣ называлось мѣсто между входомъ и притворомъ (:1с- 

Магіг?пу і)і'’*іо™а‘ге <*« 
— Іаіеиіа огсІіпіЬиз ііізрокііа. 

;) = сіатог. 
V щебень, куски руды, вь которыхъ заключается металлъ. 
) камень, минералъ; лругіе ион нм. въ см. рудниковъ. 

”5° въ Рудники посылали преступниковъ [гіашпаге іп шеіаііщп). 
) золотоносная рѣка, вродѣ Пактола или Тага. 
/ смѣшанный съ землею. 
) = йію ѵега «Іогіа регіі. 

) т. е. СЬгізІиь, диі еві Іих шапсіі, сѣ Ьошіиез аЬ ео гегіетріі. 
*) просто: физическое здоровье. 
3) ОТЪ ЙІ8БІСО. 

4) = на оборотъ. 
*) = іпсііапв ай сиірат, ста саіійий ееі. 
6) вс. ай рессапйши. 
) т. е. если пилъ страстей, ослабленный недугами, получитъ обезсиленный 

8) ~ Ггасіигаш. 
•) = сотрага. 

*°) т. е. раирегез еі СЬгіьІіаиі. 
и) въ видѣ нарѣчія; сл. іпіонаі ЬоггепДшп. 



422 
423 

1{иеш счггче іпйаічш ѵеЬіі, 
НуйгорБ ацікікик ') Іисійо 

940. Тоцкій ѵепепо іпігШБеси: . 
Аяі Ыс аѵагик сопігаЬіі 

Маша- гесигѵаа іп ѵоіат 2|, 
Ріісапв еі ипсІБ иириіЪік 
Ьахаіе пегѵоб поп ѵаіеі. 

245. Івіит ІіЫйо Геіійа 
Рег кіогіа ігасіит риЫіса 
Ьиіо еі сІоасІБ икрііпаі 
Бит Бригса тспйісаі Біирга. 

(^иій Ше Гегѵепв атЪііп 
250 Б'ішщпе Ьопогіб аебіиаиБ, 

МегБіБпе 3) апііеіаі ГеЪгіЪив 
Лица іаш' ѵепагит іигіі‘4 

({іцікі|і Ія іасепйі іпіетрегапя 
Бііепйа ргигіі ргойеге 

255. Ѵехаіиг еі всаіріі іесиг '), 
БсаЫетчие согйіб БііБііпеі 5). 

(фкі іпѵійогит ресіогит 
8(птіая геіехат іиг^ійав 
уиій ригиіепіа еі Ііѵійа 

260. Ліаііёпііаіит ѵиіпега? 
Тиіе ірве, циі Котат серія 

Сопіетріог аеіегпі Беі, 
Бит Йаетоішт богйѳб соііб 
МогЪо ІаЬогав геріо 6). 

265. Ні, ччоб вирегЪич йеврісІБ, 
({ішя ехБесгапйоБ іийісав, 
Вгеѵі иІсегоБОБ ехиепі 
Агіиз еі іпсоіите? египі. 

Сит сагпе соггирііквіта 
270. Тапйет 8о1иіі ас ІіЬегі, 

РчІсЬеггіто ѵііае Біаіи 
Іп агсе ІисеЬипі РаігіБ; 
\оп Богйійаіі аиі йеЪіІев, 

Бісчі ѵійепіиг іиіегіт О, 

275. 8е<1 ригригаіШЪш біоііб М 
Сіагі еі согопіб аигеш 2). 
Тит бі ГасиІіаБ зирреіаі*). 

Согат ПііБ оЬіиІіЬиБ 
І8І08 роіеціев весиіі 

280. Ѵеііт гесепБепйоа \і йагі: 
РаппіБ ѵійегеБ оЬбііоб, 

Еі тисиіепіір пагіЬпБ, 
Мепіит БаІіѵІБ иѵійит, 
Ырроедие раІреЬга риігі. 

285. Рессапіе піі ѳбі ІеігіиБ, 
>іі) іат ІергОБит аиі риігійит, 
Сгчйа еві сісаігіх сгітіппт, 
Оіеіфш чі апігчт іагіаг'5). 
АпітаЬие іпѵегБа ѵісе 

290. Соггиріа іогта тЯірііиг, 
Оиав риісідег аБресіив ргіиБ 
Іп согроге оЫесіаѵегаі. 
Еп егро питтов аигеоя, 

ОиоБ ргохіте ероропйегат, 
295. і^поя пес Гаѵіііів оЬгиаі 

Киша, пев Гиг БиЫгаЬаі6;, 
Хипс аййо реттаа поЬііѳб, 

Хе рачрегет Сіігійіит риіея, 
Остшая согиясі 1итіпі8, 

300. Опіаіиг Ьос іетріит чиіЬия. 
СегпіБ БасгаіаБ ѵігріпея, 

Мігагіч ІпіасіаБ !) апю, 
РптЦие роаі Йатііит іогі 8) 
ІрпіБ 9) Бесипйі пеБсіаБ. 

305. Нос еві топііе ессіевіае. 
Ніб іііа реттіз сотіічг, 
Боіаіа біс СЬгібіо ріасеі, 
8іс огпаі аіічт ѵегіісет. 
Ессит іаіепіа, БііБСІре. 

310. Огпвіііб игЪет Котиіат 

в = аоиа тіегсиз. 
сгшв. ст. 166. Хегѵов іп иіпаш соиігаііаі. 
не - поппе, и шегзів = ш.шетз я, находшщшисв ВНУТР“; 
Печень по ученію философовъ, была вмѣстилищемъ страстей. 

■) Выражёымп’ ргтк, всаіріі. вёаЬісв желаніе выдать таі&у сравнввается 

СЪ вѵдомъ. 
*) тогЬиз гееше, ісіепсиз, 

весьма дорогими лѣкарствамн. 
= шпе, іи ііас ѵііа. 

желтуха, потому такъ названная, что лѣчилась 

’) иро верхнее илатьс вообще. 
2) которыми награждались храбрѣйшіе ивъ воиновъ. 
8) = 8і сіеіиг ііЪі асі Ьос еоріа. 
*) = гесокповсешІОБ. , . 
*) сл. Ѵег«і1. Аеп. VI. 201 іаисез «гаѵеоіепиз Аѵсгпі. 
е) ервн. Лук. 12. 33. 
7) = цѣломудренный. 
*) = ров! тогіет ргіші таѵій. 
®) = атогіа. __ е 

,0) = Еотиіеат. Сл. Коітііа «енв у Ног. С. 8. 4/. 
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БііаЪів еі гет 1) рі-іпсіріх. 
Еіев еі ірве йіііог 
Кійетиг, ехсіатаі ігепіеш 

Ргаеіесіив, ас тігів тойів 
315. Рег Іо! б^игав Іийітш 

И* ѵіѵИ іпвапит сари г ! 
Ітрипе іапіаз, іигеііег -), 

ЗігорЬав ') саѵІІІо тііпісо *) 
Те пехиівве ехізітав. 

320. Бит всцгга . еаііав СаЬиІат 6)- 
Сопсівва ѵіва 7) игЪапііав 

Тгасіаге позтві Іийісгік? 
Ецоп’ сассЬіппів ѵепйігив 
Асгота а) Гевііѵит Іи Г? 

325. АЙсоп пиііа аивіегііав, 
Сепвига в) пиііа еЩ ГавсіЬив2 
Айеоп’ весигіт риЫісат 
МоШв геіипйіі Іепііав :1)? 
Исів: ІіЪепіег орреіат 1'). 

330. Л ойѵа 12) тогв еаі тагіугі. 
Ебі іеіа ѵоЬів. поѵітіів, 
Регзиазіопів ѵапііав. 

8ей поп ѵоіемі 13) іпажгішп 
Ргаевіеіиг иі тогіія сііае 

335. Сотрепйіовиа 14) ехііиз: 
Регіге гарііт 15) поп йаЬо. 
Ѵііат іепеЬо еі йійРегат 

Роепів тогагшп ііщіЬив 16). 

') = раігітотит. 

рабамъ? ’ РОДЪ КШ0Аи"' КОТ°1>ая огладывалась еа шею провинившимся 

"ІгорЬа зтроірѴ,, = (егріѵегвайо, ѵ вертка. 

литер.^ ію'сл ЮПе Чиа ,ПІтІ и,ш,1иг- 0 ти Модестовъ Исгор. р. 

“в 8СнггіШег, какъ скоморохъ. 

ческимк движеніями!*1”1 говорі,ло,;,'і ког-^а представленіе сопровождалось орхести- 

■) м?пеші111 тШІ ям**? 
Чш еат гесііаі. Префектъ хочетъ ‘ скача™\ *еь1іѵа шсипйачие паггаііо, Ьошо 
сдѣлался эабавныа -іредставленіемъ ’ 170 с"ъ'выставленный на носмѣшшце, 

*) = ьеѵегііае. 
°) = сіешепііа. 
”) «с. шогіеш. 

«{ — ♦ш?^ЯЮ*пдая “Реветь желаній Сѵоіаі. 
) = ІіЬі оріапіі шогіеш. 1 

") = І1ГОѴІ8. 

]') = ѵеіосііег. 
) = непрерывно длящаяся казнь. 

Еі ІТЮГ5 іпехігісаЪіІів 1) 
340. Ьол^оз йоіогея ргоігаііеі. 

Ргііпаз іерепіез зіегпііе, 
і’егѵог ідііііиз пішів 

Оз сопіитасіз оссиреі. 
Еі соггііз ітгеі аМііа. 

345. Ѵарйг вепевсепв2) 1ап"шмі. 
Оиі Гивпв аіЯаіп Іеѵі 
Тогтеиіа вепвіт іетрегеі 3) 
8еітівіі1аіі согрогіз. 

„„ ВеП(* іиой ірве ех оттЪи. 
350. Мувіегіагсііев *) іпсійіі. 

Ніс воіпв ехешріпт йаііи 
0«ій плох іітегг йеЬеапі 

Сопвсепйе сопвігаішп годбт 
БеситЪе йщпо Іесіиіо; 

Зо5. Тцдс, ві ІіЬеЬіі, Йівриіа 
Хіі евве Ѵиісапиіп теит ’’). 
Наес Сате ргаеіесіо, ігисев 

Ніпс іпйе іогіогев рагапі 
Хпйаге атіеіп тагіугет. 

360. І іпсіге тетЬга еі іепйеге 
НИ ов йесоге гі вріепйиіі 

Еи1коі'<]пс сігептіивив еві. 
Таіет геѵегіепв іеёііес 7, 
Бе топіе ѵоІШт Йеіиііі, 

365. Іийаеа (ріеш рІеЬв, аигео 
Воѵе ішцііпаіа еі йесоіог е), 
Ехраліі еі іасіеіп геігп 
Беіогвіі, ітраііепв Беі; 
Та1ет(]Ш‘ еі Ше ргаеіпВі 

370. Опв согивсі ^Іогіаш 
Зіерііапив в), рег ітЬгет вахеит 
Саеіо? арегіов іпіиепв 

схігіса^іі, поп гевоКеІ ЕапГГсо?гогеГе пе8СІаС* Другіе понимаютъ: чиае поп 

в) =],тооегап!°Г; °НЪ 8Спе5СІІі Т- е- ргорешогіиш ехзііп^иііш-. 

Лаврептій ааій тьш'аетъ^ 8асгогит ргіпсерз, ибо префектъ, видя, чти 
другихъ Храст1анъ^ТЬ цер110ЕIЗЫЗ,1I сокровищам,,, думаетъ, что онъ глава всѣ^ 

*) т. е. диеш еео <1ісо теши еч*е ппшеп. ”) ~ риІсЬгіІисГо. 
) ~ Іешзіаіог, т. е. Монсей. 
| = Оспопезіаіа. 
) первомученикь. 
) см. Дѣян. 7. 56. 
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ІШшшіаіит Ьос етіпиз *). 
Кесепв ріаіів 2) ігаігіЪив, 

375. Варіізта чиов пирег Йаішп 
Сіігізіі сарасез бесегаі. 
Азі ітріопші саесііаз 

Оя оЫііит 3) посііз аііи 
Кі^гапіе зиЬ ѵеіатіпе 

380. ОЪйисіа, сіагит поп ѵійеі. 
Ае§урііае ріа&ае іп тойит 4), 

Ц>иае, сит іепеЪгія ЪагЪагоз 
Батпагеі, НеЬгаеіз Йіет 
8ийо 5) ехЪіЪеѣаі Іитіпе. 

365. (*(иіп ірва ойогіз ^иа1і^а8, 
Асіизіа (ріат гѳййіГ спііз, 
Оіѵегза ибгоздие регтоѵеі: 
Нік пійог 6), І11І8 песіаг 7) е8І. 

Ійеп^ие яешиз 8), йізрагі 
390. Ѵагіаіия аига, аиі аМсіі 

Ноггоге пагев ѵіпйісе ®), 
Аиі тиісеі оЫесіатіпе. 

8іс і^пів аеіегпиз Бейз, 
Кат СЬгівіив і^пія ѵепш еяі. 

395. І8 ірве сотріеі Іитіпе 
Іи8Іо8 еі игіі П0ХІ08. 

РозЦиат ѵарог Йіиііпия 
Бесохіі ехияіит Іаіия, 
ТЛ1.ГО е еаіазіа 10) іийісет 

400. Сотреііаі айаіи Ьгеѵі: 
Сопѵегіе рагіет согрогів 

8аіія сгетаіат іи&ііег, 
Еі йс регісіит11), ^иій Циш 
Тпісапиз агйеш е&егіі. 

405. РгаеГесіив іпѵегіі іиЪеі. 
Типе іііе: Сосішп еяі, Йеѵога, 
Еі ехрегітепіит саре, 

\) Т* е- Ьос. (ес. 08 Раигепііі) Шшпішііші (езі, ѵійеіиг) ешіпиз (е Іопншаио 
Іпіиепішив). 

-') т. е. рег Ьарііета, 
а) = оЬесигаішп. 
4) см. Иех. 10. 23. 
5) = зегепо. 
*) = осіоѵ огаѵіз пагіЪш. 
7) = ойот ех пееіаге еі'Яиенз. 
*) ем ев во: обоняніе. 
®) = ттйісаиіе іи іогіогез. 
№) нбо мученіе Св. Лаврентія происходило на возвышеніи, для того, чтобы 

всѣ ыоглн видѣть. 
“) = ехрегіге. 

8іі сгшішті ап а88шп зиаѵіия. 
Наес ІийіЪипйия х) Йіхегаі, 

410. Саеіит йеіпйе яизріеіі 
Еі соп^етіясепк оѣзесгаі 2) 
Мізегаіия игЬет Котиіат: 
О СЬгізіе, пи теп ипіеит, 

О Бріепйог, о ѵігііш раігія, 
415. О Іасіог огЪіз еі роіі 3), 

АЦие аисіог Ьогит тпоепіит, 
<2иі зсеріга Коіпае іп ѵегіісе 

Кегит Іосазіі, запсіепз 
Мипйит (*>шгіпа1і4) іо&ае 

420. 8егѵіге еі агтія сейеге, 
1Л йі8сгерапіит ^епіішті 

Могез еі оЪвегѵапііат 5), 
^іпёиа8^ие, еі іп&епіа, еі яасга 
Бпія Йотагез Іе&іЪив. 

425. Еп отпе зиЪ ге&пит Кеті6) 
Могіаіе сопсев8іі §епщ, 
Ійет Іодиипіиг йі88опі 
Кііи.я, ій ірзит зепііипі. 
Нос Йезііпаіит 7), ^ио та&ія 

430. Іив СЬгіБііапі потілш 
і^иойешгщие іеггагит іасеі, 
ІІпо іііі&агеі ѵіпсиіо. 
Ба, Сіігізіе, Котапія іиів, 

8іі СЬгізііапа иі сіѵііая, 
435. Рег пиат йейіБіі, иі ееіегіз 

Мепз ипа засгогит іогеі 8). 
Сопіоейегепіиг отпіа. 

Ніпс іпйе тетЬга іп зутѣоіит 9), 
Мапзиезсаі огЫз виѣйііиз, 

440. Мапзиезсаі еі зшптит сариі, 
А(1ѵегіаі аЬіипеіаз ріа^аз 10) 

Соіге іп ипат 

‘) == вітіііз Іибепіі еі іосапіі. 
а) ЕС. Беиш, Соп^етіБсеге = «етеге. 
3) =■ іеггае еі саеіі. 
4) Римляне, ейе-ь граждане основаннаго іівнрпеомъ (обоготвореннымъ 

Ромуломъ) города, не рѣдио зовутся рори1и$ Цішгті. 
*) = Іедев, ге^иіае. 

Имена Ромула н Рема употребляются безразлично въ смыслѣ основате¬ 
лей Рима. 

?) вс. а Бео. 
®) мбо съ раснространевіемъ Римской имперіи распространилось м Хри¬ 

стіанство. 
9) == сопѵепіевЬіа, ннііав. 

“1 = «ІіЕіипсіав ге^іопев. 



Гіа! бгіеііз Копшіиз. 
Е! ірве іат сгейа! Хита. 

145. Сопіипйіі еггог Тгоісиа 1) 
Айііис Саіопиш сигіат 2), 
Ѵепегаіив оссиШз Госіз 3) 
Ріігу&ит 4) репаіеа ехиіеа. 

Іапит Ъійчжіет е! 8!егси1ит5) 
450. Соіі! вепаШв (Ьоггео 

То! іпопзіга ранит Дісеге) 
Е! !ез!а Ваіигпі яепіз с;. 
ЛЬвІегде, СЬгізІе, Ьос йейесиз, 

Етіііе ОаЬгіеІ7) !иищ, 
455. Адпозса! и! ѵегит Бейт 

Еггапя Іиіі саесі!азв). 
Е! іат Іепетиз оЬзійея 

Еійшзітоа Ьиіик вреі: 
Ніс петре іат ге^пап! йіт 

460. Ароаіоіогит ргіпсірез. 
АНег тосаіог @еп!іипі 9). 

Аііег сайіейгат ровзійепз 
Ргітат ,0) гесіийі! сгейкая 
Ае!егпіШіз іапиаз. 

-165. Г)І8сейе, айиііег Іиррііег, 
8*ирго зогогіз оЪШе 11). 
Кеііпдие Котат НЬегат 
РІеЬетгіие 1Я) іат СЪгізіі Аіде. 
Те Раиіиз Ьіпс ех!егтіпа!. 

470. Те ваддиів ехіигЬаі Ре!гі, 
ТіЬі ій, г] ной ірве атаѵегаз, 

Евея ^ преданіе говоритъ, что боговъ Римляне привялн изъ Трои, черевъ 

2) вепаіиш Кошаоиш. Саіопез, какъпотен арреііаііѵит для Римлянъ вообще 
и преимущественно знатныхъ и мудрыхъ. 

а) намекъ на огонь Песты, незримый никѣмъ, кромѣ жрецовъ (ропШісез) 
и Весталокъ. Ѵеів- Аеп. 2. 295. ^ 

*) = Тічііапогиаі. 
, . 4 Віегсиіиа. См. МасгоЬ. Йаіигл. 1. 7. Сугелепее» йсхз гесепІіЬич согопап- 
ьиг, ріасепьазпие тиіио тізБІІапІ, теіііз еі ігисінит герсгіогет Ваіишиш, ехізіі- 
тапіез; пипс Котапі еііаш Біегсиішп ѵосапі, оиоіі ргітив Біегсоге іесинсіііаіеш 
а^пв сотрагаѵепі. 

) ~~ ^аіигпаііа. Сатурнъ зовется зепех потому, что, по преданію, царство¬ 
валъ раньте Юпитера. 

О ОаЬгіеІ. у другихъ поэтовъ ОйЬгіеІ. 
. ' --слѣпое заблужденіе Іула. Іиіиз, сынъ Енея, родоначальникъ рода 

і-Шевъ; вдѣсь въ см. родоначальника всѣхъ Римлянъ вообще. 
*) Рим*. 11. 13. 
Этимъ указывается на участіе Ап. Истра вмѣстѣ съ Ап. Павломъ въ 

основаніи Римскоп церкви. 
~ о сквернен иый. Миѳъ дѣлаетъ Юнону и женою и сестрою Юпитера. 
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Рае!иіп Хегопіз]) оШсі!. 
Ѵійео Ш!игит ргіпсірет 2) 

(^иапйодие, (]иі зегѵиз І)еі 
175. Теігіз васгогит зогйіЪиз 

бегѵіге Котат поп зіпаі. 
<^>иі іетріа сіаийа! ѵесііЪиз, 

Ѵаіѵаз еЪигпаз оЪз!піаі, 
Nеіашіа йатпе! Іітіпа, 

480. ОЪйеш аЬепоя реззиіоз. 
Типе рига аЪ отпі заприте •) 

Тапйет пПеЪип! тагтога 4), 
8!аЪип! е! аега іппохіа 5), 
(і>иае пипс ІіаЬепіиг ійоіа6). 

485. Ніс йпіз огапйі Ші! 
Е! йпіз ійет ѵіпсиіі 
Сагпаііз: егиріі ѵоіепя 
Ѵосет весиіия зрігііиз. 
Ѵехеге согрие 8иЪйШз 

490. СегѵісіЬиБ г|ііійат ра!гея 7), 
^иа8 тіга ІіЪеіЧаз ѵігі 
АтЪіге ®) СЬгізѣит зиазегаі. 
Керепв 9) тейиііаз іпйоіев 10) 

А Шага! п) е! соё^ега! 
495. А тоге аиЫітія І)еі 

ОЬІ88е пи&ая ргівііпаБ 12). 
КеШіхі! ех іііо йіе 

Сиііив йеогит іигріит, 
РІеЬе іп васеШе 13) гагіог, 

500. С1ігІ8!і ай ІгіЬітаІІА) соггііиг. 
8іс Йітісапз Ьаигепііив 

Хоп епае ргаесіпхі! 1а!ия, 
Но8!і1е вей Геггшп геіго 
То^^иеп8 іп аис!огет іиііі. 

') Апостолы Петръ и Павелъ пострадали во время Неровова гоненія. 
4 Одни разумѣютъ здѣсь Константина Великаго, другіе же Ѳеодосія. 
.) 50. ѵісіішагиш. 

*) — агае шагтогеа. 
ибо теперь пхъ почитаніе, какъ боговъ, гибельно для дтшь. 

') ісібіа, но въ Греч. еіосоХа. 
*) = вепаіогез. Мартирологіи упомвнаетъ про Ьеаіиз Нірроіуіпз п ІизПпиз 

ргезЪтІег. 
в) = циаегеге. 
®) = герепіе. 

І0) вс. Ьова, слѣд. доброе расположеніе. 
И) аіЙаге тейиііаз необычное выраженіе въ зпач. репеігаге іп тейиііаз. 
**) — ѵапііаіек депШісаз. 
,3) вс. Йеогит уепііііит. 

-= алтарь. 
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505. Тиш Йаетоп іпѵісіит Беі 
Тевіетп Іасеззіі ргаеііо, 
Регіоввив ірве сопсійіі 
Еі вігаіив аеіегпит *) іасеі. 
Могв Ша вапсіі шагіугів 

510. Могв ѵега іетріогит іиіі, 
Типе Ѵевіа Раііайіоз Іагев 31 

Ітрипе вепвіі Йевегі. 
С^икнріій (^иігііит зиеѵегаі 

Огаге зітриѵіит Хитае 8 9), 
515. СЬгібіі йэдиепіапз аігіа 

Нутпів гевиііаі4) тагіугет. 
Ірва еі ьепаіііБ Ішпіпа. 

^иопйат Іирегсів) аиі Йатіпев в). 
АроБІоІогшп еі таг іу гит 

520. Еховсиіапіиг Іітіпа 7). 
Ѵійетив іШіБігев (Зотов 

8ехи ех иігосіие 8) поЫІев 
ОЯІвіте ѵоіів рірпога 
Сіагівзітогит ІіЪегит *). 

525. Ѵіііаіив10) оііт ропіііех 
Авсііиг11 2) іп БІ&пит сгиеіз. 
Аейепщие, Ьаигепіі, іиат 
ѴевіаІіБ іпігаі Оіаисііа 1в). 
О іег ^иаіе^^ие еі Берііев 

530. Веаіив ХІгЪіз іпсоіа, 
0>иі іе ас іиогит сотіпив 
8ейет сеІеЪгаі оввиит. 

Сиі ргоріег13) айѵоіѵі Исеі. 
<^>ш йеІіЬив враг^іі Іосит, 

Ч — іп иеіѳгпит. 
8) Въ храмѣ Весты находилпсь и Палладіумъ и изображенія Даровъ. 
3) Бітрпѵішп (вііприіит), сосудъ, употреблявшійся при жертвоприношеніяхъ. 

Естественно, что сосудъ, употреблявшійся Нумой ІІомпиліемъ, которому преда¬ 
ніе приписывало учрежденіе религіозныхъ обрядовъ, служилъ предметомъ осо¬ 
беннаго почитанія. Срвн. Іоѵепаі. VI- 34В. Вітриѵшт гіііеге Хшлае. 

4) — ге&иІСашІо сопсіпіі. 
жрецы Пана. См. Ілѵ. 1. 5. ОѵііІ. Г. 2.280. Ргеііег Кот. МуіЬоІ. р. 343 сл. 
жрецы отдѣльныхъ божествъ. См. Ргеііег. 108. 137. 

7) вс. Іешріогпт, иЪі согрога еогшл сотШа яипі. 
*) = ех раіге еі таіге. 
9) про посвященіе дѣтей Богу. 

,0і Ѵіііае, повязки, составляли часть жреческаго орната. 
**) — асциігіШг. Выраженіе заимствовано отъ пріема кого-нибудь въ кол¬ 

легію пли общество. 
і2) Сіаийіа, рго диаІіЬеі ѵігрчпе ѴезЬаІі. Срвн. 44С. Изъ Весталокъ особенно 

была извѣстна СІапйіа, о которой Оѵій. 1. IV. 305. Сіаибіа Соитія депиз Сіаизо 
геі'егеЬаЬ аЬ аііо. 

13) = ргоре. 

535. (2иі реешв іп іеггат ргетіі, 
<^иі ѵоіа Кіпйіі тнгтиге. 

Хов Ѵазео *) ІЬепіБ йіѵійіі 
Віпів гетоіов АІріЪив, 
Тгапя Соіііапогит іица а), 

540. ТгапБ еі Ругепав піп^иійоз. 
Ѵіх іата поіа езі. аЪйііів 

<^иат ріепа вапсіів Кота яіі, 
(^иат Йіѵев игЪапит воіит 
ВасгІБ БериІсгіБ Йогеаі. 

545. 8ей дііі еагетив Ыб Ъопіб. 

Кес вап&штв ѵе8іі&іа 
Ѵідеге согат роввитив 
Саеіит іпіиетиг етіпив. 

8іс 8), вапсіе Еаигепіі, іиат 
550. N08 раввіопет ^иае^іпш8, 

Еві аиіа пат Йиріех ііЫ, 
Ніс согрогів тепіів роіо. 
Шіс іпепаггаЬіІі 

АНесіив игЬі4) типіеерз5), 
555. Аеіегпае іп агее сигіае 

Ѳевіав согопат сіѵісат 6)? 
ѴісЗеог ѵійеге ШивігіЪив 

Оеттів еогивсапіет ѵігиіп, 
(^иет Кота саеіевіів біЬі 

560. Ее^іі регеппет сопвиіет. 
(}иае віі роіевіав сгейііа 

Еі типегів циапіит (іаіит 
РгоЬапі Оиігііит ^аийіа, 
^и^Ьи8 го^аіив аппиів. 

565. ^иой ^иі8^ие вирріех ровіиіаі, 
Еегі ітреігаіит рговреге, 
Ровсипі, Іііапіш*7), іпйісапі 
Еі ігібіів Ьаий иііив гейіі. 
Сеи 8) ргаевіо ветрег айзіез 

*) Ѵазсопез народъ па С.-В. Испаніи, между Ебро (ІЬёгині и Пиренеями 
н. Васки. 

3) Аірез СоШае нлк СоШапае простирались отъ М. Ѵйо до М. Сепіз. 
я) т. е. іпінепіев саеіит. 
*) 8с. саеіезіік Іііегизаіет. См. 559. Кота саеіезііз. 
Й)= сітіз, іпеоіа. 
е) согопа сіѵіса давалась за спасеніе согражданина на войнѣ черезъ убіе¬ 

ніе нападавшаго на пего врага. Здѣсь Лавревтій увѣнчанъ этимь вѣнцомъ, ибо 
онъ освободилъ многихъ отъ власти общаго врага, діавола. 

7) = Іііапіі ііііреіі'ані диосі роесипі. 
*) относится къ ргаееіо какъ бы при насъ, рядомъ съ нами. 
в) айзіз. 

і 
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570. Тііов<ріе аішппов игЫсов *) 
Ьасіапіе сотріехив вши Я 
Раіепо ашоге пиігіав. 
Нов іпіег, о СЬгівІі Йесив, 

Аийі еі роеіат тавіісит, 
575. Согйів (аіепіет сгітіпа 

ЕІ іасіа рпиіепіет виа. 
Іпйіциив а§по8СО еі всіо, 

диет СЬгіяІив ірве ехаийіаі; 
8ей рег раігопов тагіугев 

580. Роіеві ттМят 3) еопвециі. 
Аийі Ъепі{ріив аіірріісет 

СЬгівІі гейт *) Ргийепііит 
Еі вегѵіепіет согрогі5) 
АЬвоІѵе ѵіпсіів весиіі. 

3. 

Нутпие III ). 

Іи Ьопогет В. Еиіаііае Магіугів7)- 

Сегтіпе поЬШв Еиіаіі», 
Могіів еі іпйоіе 8) поЬШог, 
Еіпегііат ваг.гн тг^о виат. 
Сиіив аЬ иЬеге") рго&епііа еві. 

5. ОввіЬив огпаі, атоге соііі. 
Ргохіотз оссійио 10) Іосив еві. 
ц)иі Іпііі Ьос йесив ергергпп. 

') = Потапов, Іиоо ЯШ», аіитпов. 
зс. тоге таігит [иле Шіов Іасіапі. 

4 ■ теиіат няссаіегиш. 
*) = г[иегп Спгікіш роіея*. асспвоге ресгаЮТет. 

•) Этот™гимнъ написавъ стихомъ: Ігітеіег йасіуіісив Ііурегсаіаіесіия, 
схема кот.раго слѣдующая: 

>) Евлалія, родомъ ивъ Ешсгііа (Мстійа) въ Луштаніп, пострадала въІѴл 
Еа почитаніе ш Испаніи началось ра: о, о чемъ етѣтелипТОТЬ ™‘ 
НііЬиег, Іпвсгірііопея Ніврапіае СЬпвІіапае. Вегіш. 18/1, Пруі.енщіі есть ^амыи 
древній ішсатель, повѣствующій объ еа мученіи. 

я) ІІКІОІеВ = уаьалт^й. Іпсіоіез ШОТІІ5 — ^СТШВ ІО. . „Нг-гіос 
9) родина сравнивается съ матерью. Другіе иЬег разумѣютъ ■ 1 -■ 

ВГ,ІІІ*% Т. е. БОІІ. Для жителя Шврапі» Таггасопепяв, каковымъ оылъ Прудон- 
цій, Л у Виталія лежала на Западъ. 

Нгііе роіепв, рориіів 1с иріея, 
8ей ні/Цйс 1) ваприіпе іпагіугіі, 

10. Л’п-діпео(|ие роіепв Іііиіо 2). 
Сиггісиіів э) ІгіЬив аЦие поѵеіп 
Тгев Іііетеч фініег аіііцегаі, 
Сит сгерііапіе руга Ігерійов 
Теггиіі аярега *) сагпШсе8, 

15. йирріісшш мііі йиісе гаіа. 
Іаі йейегаі ргіич іпйісіщп, 
Тепйеге яе Раігів ай воііит 5), 
Иес виа тетЪга Йісаіа Іого 6): 
Ірва сгерипйіа герриіегаі, 

20. Ьийеге ііевсіа ривіоіа 7). 
Вретеге 8) виссіпа “), Ваге 1'1) говав, 
Еиіѵа 17) топіііа гевриеге: 
Оге веѵега, тойевіа дгайи, 
МогіЬив еі пітіит Іепегія 

25 Саіиііет тейііаіа 13) вопит. 
Аві иЫ ве Гигіаіа іиев 13) 
Ехсііаі іп Гатиіов Нотіш, 
Сіігівіісоіаятріе сгиепіа '*) ІиЬеІ 
ТЬига сгетаге, іесиг рееийів 15) 

зо. Мопііегів 16) айоіеге йеів. 
Іпігетиіі васег ЕиЫіае 
Брігііив ііщепіі(|ие Іегох ’7) 
ТигЫЙа ,8) Ггап^гге 1Э) Ьеііа рагаі, 
Еі, гпйе ресіив апЬеІа Йео 20), 

35. Ретіпа ргоѵосаі агта ѵігіті. 

*) — шадіз. 
в) = вериісго. 
з) вс. 50ІІ5. Сдѣд. Евлаліѣ было 12 дѣтъ. 
*) = І0ГІІ8. 
8) = ай терпит саеіевіе, іп с;ио Беі вейев еві. 
*) вс. пирііаіі. 
Т) = рагѵа, іпіаяв. 

вс. соеріі. 
р) украшенія ивъ янтаря. Схоліастъ говорить, что зиссіпшп употреблялся 

также для притиранья. 
*°) = йейаге, Брегпеге. 

“) пбо эте ожерелья были ивъ золота. 
= ітііагі. СапШев, какь врнвнакъ мудрости. 

*3) — регвеспііо. 
и] Относится къ Іиез, такъ что смыслъ: сгиогбш тішіапв, піві васгШсепІ пііб. 
48) на жертвенникахъ боговъ сожнгали внутреиностн животныхъ. 
,в) ибо поклоненіе имъ влечетъ за собою вѣчную смерть въ грѣхѣ. 
17) = энергическая по своему характеру. 
**) — регІигЪаІіопет аііів айегепііа. 
1в) = вирегаге. 
20) = іпврігаіа а йео іп гийі ресіоге, при чемъ гийіз = поѵив, іпехрегіив. 

28 
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8ей ріа сига рагепіез а^іі, 
Лгіг§о апіпіоза Йоті иі іаіеаі. 
АЬйіІа гиге еі аЬ игЬе ргосиі, ^ 
\(; іега *) яш-піпі- іп ргеііит “) 

40. Могііз аіпоге риеііа гиаі. 
111а регова диіеііз орет 
Бе&< пегі Іоіегаге 3) тога, 
Косіе іогез зіпс іезіе тоѵеі, 
Ьертріе сіаизіга Іііетх арегіі, 

45. Ішіе рег іпѵіа «агріі ііег. 
Іц°гейіІиг рейіЪпз Іасегіз 
Рег Іоса зеіиа чііи 4) еі ѵергЦіи*, 
Ап§еіісо сотііаіа сіюго; 
Еі Іісеі Іюггійа пох зііеаі, 

50. Цисіз Ьаііеі Іа теп Ша йисет. 
81с 5) ЬаЪиіі ^епегоза раіг іт 6) 
Тигпа соІитпіГегиіп гайіит, 
Всіпйеге с]иі ІепеЪгояа роіепя 
Косіе ѵіат іасе регзрн иа 

55. Ргаезгіііі, іпіегеипіе сііао 7). 
Хоп аіііег ріа ѵігдо, ѵіат 
Косіе зесыіа, Йіет в) тегиіі, 
Кес іепеЬгіз айорегіа іиЙ, 
Ее^па Сапоріса 9) сит іирс-еі, 

60. ЕІ зирег азіга рагагеі ііег. 
І11а п га (іи сііа регѵіцііі1"), 
Міііа тиііа ргіиз рега&іі, 
І.іиаш р1а@а рапйаі Еоа г1) роішп. 
Мапе зирегЬа ігіЬипаІ 121 айіі, 

65. ЕазсіЬиз азіаі еі іп тейііз, 

4„гл\ чнрпгическая Прѵгіб = вйбгаіа йшогв ішігіугіі. 

3 іЗй*•» “ч** бгдж ,л оть 
“““Тконсті^ПрдаД™егие"прст диіеііз. Бееепег зовется тога потому, что 

Евлаліѣ Др^е|ос^^епІііВсойивІЫт)(4етфіе^^оі:ііп(1ат- 

*) Исх. 13. 21. 
*) = йііогиш Ізгаёі. _ 
*) г= сопіивіопе посіів. 

'] С^тГАе8УРІіа; А— 

Й»” его*сустЕОсти/оть которая ош, убѣгая от- каиъ Евреи 

бѣжали изъ Египта. . 

Ц Ёа‘°Ео“ геДи откуда поднимается заря (Еоа Щ. 

°ш 1»& ^““’^еси^и1Гг. е. преторь а у котораго, кака знакъ власти 

р чиновник, стояли ликторы съ іазсез. 
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Ѵосііегапя: Ново, дчія іигог езі 
Регйегс ргаесірііез апітаз 1), 
Еі таіе ргойі^а согйа виі 
Віетеге газШЪиз зсориіія 2),^ 

70. Оппіраігетдие пераге йеитУ 
(Циавпііз, о тіяегапйа шапиз, 
Сіігізіісоіиш 8) репиз? Еп еро зиш 
Баетопісіз іпітіса засгіз: 
ІЙоІа ргеіего зиЬ рейіЪиз, 

75. Ресіоге еі оге Бейт іаіеог. 
Іяіз, Ароііо, Ѵепиз пііііі езі, 
Махітіапиз *) еі ірзе пііііі: 
І11а 5) піЫІ, диіа і'асіа тапи, 
Ніс тапиит диіа і'асіа соііі: 

80. Ггіѵоіа е) иігадие, еі иігадие піЬіі 
Махітіапиз орит Йотітг 7), 
Еі Іатеп ірзе сііепв Іарійиіп, 
Ргозіііиаі8) ѵоѵеаідие зиіз 
К'шпіпіЫія сариі ірзе зиит: 

85. Рес ога сиг репегоза диаііі 8_П 
Пих Ьопиз, агЬіІег ергеріиз ’") 
баприіпе разсііиг іппосио, 
СагрогіЬиздче рііз іпіііап.-.. 
Ѵізсега зоЬгіа !:) Йііасегаі, 

90. Оаийеі еі ехсгисіаге ййет. 
Егро аре, іогіпг, айпге. зеса, 
Іііѵійе тетЬга соасіа12) Іиіо. 
Воіѵеге гет ігарііеіп іасііе езі 
Коп репеІгаЬіІиг іпіегіог 

95. Ехарііиме Йоіоге апііпиз 
ТаШтз ехеііиз іп іигіаз 
Ргаеіог, ай: Каре ргаесірііет, 

О ас. ѵезігаа, ргаесірігапйо Шяа а<1 іпіегоя. . 
») = Н злоунотреоляя своимъ религіознымъ чувс гномъ (Согіа ил ргошва 

виі), прилагать его (зіеглеге) къ обдѣланнымъ камеямъ, т. е. къ идоламъ. 

*) Можт разумѣть'двухъ Маисішіаиовъ: Махішіаия Негсиіеш н Оаіштьз 
Миншіаннз. Большинство ученых ь разумѣетъ херваго и относитъ мученіе Евла- 

лін къ 303—304 г. . 
*) — іёоіа І8ІЙІ5, Ароіііпіб. ѵспепз. „ д г* г і ч 

= уапа сі тепйасш. ІІІгасше есть N0111., не смотря на а. ом. г. ь о. 
I ороі вдѣсь въ см. власти, могущества; Яошіпш оршп - могущественный 

владыка. . . ѵѵ 
я) = Іпгріісг ігаііаі. Сл. ро'-уга» про идолослужеше, у ьах. 
9) = регйе^иііиг. 

10) иронически. 
*«) съ намекомъ на постъ и воздсрзкіюсть христіанъ. 

= сошроеііа, сотрасіа. 
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Ілгіоѵ, еі оЬгие зиррИсііз. 
Вепііаіевве йеов раігіов, 

100. Хее Іеѵе ргіпсірів ітрегіпш. 
ушпі: сирегега Іатеп апіе песет. 
8і роіів еві, геѵосаге тат, 
Тогѵа 2) риеііиіа, песріИіат 8)! 
Кеврісе, §аийіа 5иапІа теіая 4), 

105. С^иае ІіЬі іегі ^епіаіів 5) Іюпог. 
Те Іасгітія ІаЬ'ТасІа йотиз 
Ргоя'']шіиг, цепегіяіціе Іиі 
Іпрстіі апхіа поЬіНіав, 
Еіоге і]ш і1 оссійів іп Іепего, 

110. Ргохіта йоІіЬиз еі Ійаіато. 
N011 шоѵеТ апгеа 6) ротра Іогі, 
N011 ріеіав ѵепегапйа зешіт 7), 
Уиоя Іетегагіа йеЫІігав? 
Ессе рагаіа ттвіегіа ) 

115. ЕхсгисіаЬіІів ехіііі. 
Аиі кіайіо іегіеге сариі, 
Аиі ІапіаЬеге тетЪга Іегіз, 
Аиі ІасіЬив Йаіа йшійсів, 
Р1еЫ1ІІег<)ие иіиіапйа в) Іиі8 

120. Іп сіпегеа гевоіиіа Инея 10). 
Касс, гоцо, сцйв ІаЬог еві Ги^еге? 
Я тойігит ваЬз **) етіпиііз ,2) 
ТЪигів еі ехі@иит Йір'ііів 
Тапцеге, ѵігро. Ьепіцпа ѵеіів. 

125. Роепа ^гаѵіз ргосиі аЫиегіІ. 
Магіуг ай ізіа піЫІ, зей епіш 
Іпііетіі, іііфіе Іугапт оспіоз 
8риІа іасіі, вііпиіаега йеЫпс 
ГІіввіраІ, іігціояііатфіі тоіат 13) 

*) почувствуетъ ва своемъ тѣлѣ. 
*} -- сопішпах. 
*) = рессаіиш, шаіши. 
л) = соііідеге. 
81 — ппрііаііз; сл. еепіаііз Іесіиз. 
*) = іиі^епз; зрІепйМа. Рошра Іогі—брачная церемонія, состоявшая глав¬ 

нымъ образомъ въ торжественномъ проводѣ невѣсты въ домъ жениха. 
7) = рагепішп. 
*) — тіпізігі еі іпзігшпепіа. 
г) = оплакивать. 

,0) про мелкій сыпучій нрахъ. 
**) -= тоіат закат, необходимая принадлежность каждаго жертвопри¬ 

ношенія. 
іЯ) — етіпепШшз еі зиттіз. 

= іаг еі заіет. 
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130. ТЬигіЪиІів *) рейс рговіф&М 
Хее тога, сагпійсев цетті 
Іипсеа 3) ресіога йііасегапі, 
Еі Іаіив ітдаіа 4) ѵігкіпеит 
Риіваі иігіпирів, еі ай овва еесаі, 

135. Еиіаііа питегапіе поіав % 
ВсгіЬмі* 61 ессе тіііі 7). Ботіпе, 
С^иат іиѵаі Ъоз аріеев ®) Іе^еге, 
<2иі іиа, Сіігіяіе, Ігораеа *) поіапі! 
Мот си еі іряа васгит Ьл|иіІиг 

110. Ригрига вапуштв еіісііі*"). 
Наес віпе ЙеІіЬи? еі цетіпі 
Еаеіа сапеЬаІ еі іпігерійа. 
I Ііпія аЬевІ йоіог ех апішо, 
МепіЬгаГ[ііе ріеіа стоге поѵо 

145. Еопіе сиіет гегаіепіе Іаѵапі. 
ІЛііта іатійсіпа :1) йеЫпс, 
N011 Іасегаііо ѵиітйса. 
Сгаіе *2) Іешів пес агаіа сиіів; 
1'Іатта вей ипййріе Іашрайіітв 

150. Іп Іаіега яіоіпасіітікціе Іцгіі. 
Сгіпів ойогив еі іп іициіов І3) 
Еіихегаі, іпѵоіііапв шпегіз, 
Уио рийіЬипйа рийісіііа, 
Ѵіфінеив^ве іаіегеі Ьопов, 

155. Тецтіпе ѵегіісів орровііо. 
Еіатта сіерапв ѵоіаі іп іасіет, 
Репріе сотав ѵецеіаіа 14), сариі 
Оссираі, ехвирсгайріе аріееіп 15): 
І’іі^с. сііит сиріепв оЬіІит. 

160. Арреііі еі. ЫЬіІ оге іо<гиш 1с). 

') = курильница. 
2) = сопспісаге. 
8) = іиѵепіііа*, сл. ѵігійіз, употребляющееся въ такомъ же значеніи. 
4) см. пр. въ гл. I. ст. 44. 
5) = зідпа дпае іасісЬапІ ип^иіае. 
*) съ намекомъ на апач. сл. поіа. какъ сотрепіііиш ьегіріигае. 
7) = іп те. 
8) арех въ письмѣ, аначекь, вродѣ занятой, ставившейся на гласныхъ 

буквахъ; здѣсь же вь см. буквъ, письменъ. 
= ѵісіпгіа. 
= ех ѵиІпегіЬш шеіз ехріеззі. 

**) = іогіпепіпт. 
'*) = созіае, ибо ребра суть какъ бы плетенка, въ которой содержатся 

внутренности. 
,3) — іп ратіеш соііі апіегіогет. 
ІА) — пиігііа. 
1Б) зс. саріііз- __^.А 
,с) смѣлое соединеніе, при чемъ го.циз сравнивается съ влагою, котороп 

кто-либо послѣ жажды упивается. 



Еіпісаі іи(1с соІитЬа герепз 
Міігіѵгі* 08 піѵе сапйійіог 
Уіва гсішфісп еі азіга ясфі:: 
8рігіІив Ьіс егаі Еиіаііяе 

165. Ьасіеоіив 2). сеіег, іппосиив. 
Соііа Пшщі '), аЪеипІе апіта, 
Еі годив іршіЕ етогііпг; 
Рах йаіиг аПиЬив ехаттів, 
Паіив *) іп аеіііеге ріаийіі оѵапв, 

170. Тетр1а^ие 5) сеіва реііі ѵоіигег. 
Ѵійіі еі ір'ве яаіеііев е), аѵет 
Еетіпае аіі оге теагі раіат: 
ОЪвІиреІасІіш еі аііоиііив 
Рговіііі, еі виа девіа іидіі, 

175. Ьісіог еі ірве Гидіі раѵійив. 
Ессе піѵет діасіаіів Ъіетв 
Іпдегіі, еі Іедіі опте іогит 71 

Мптііга Іедіі вішиі Еиіаііае, 
Ахе іасепііа виЬ деіійо, 

180. Раіііоіі ѵісе 8) Ііпіеоіі. 
Сейаі атог Іасгітапіит Ьотіпит, 
С^иі сеІеЬгаге аиргета 9) воіепі, 
РІеЬіІе сейаі еі оійсіит: 
Ірва еіетепіа, іиЬепІе Псп. 

185. Ехвесрііав ІіЬі, ѵігдо. Гегипі. 
Хипс Іосив Етегііа еві Ічтиіо 
Сіага соіота Ѵеііопіае 10), 
(Діаш тетогаііііів атпів Апа 
Ргаеіегіі еі ѵігійапіе тарах ") 

190. Ѳіігрііе ,г) тоепіа риісііга Іаѵіі 131- 
Ніс, иЫ тагтоге регврісио '“) 
Аігіа Іцтіпаі “) аіта піюг 

О — герепіе. 
*) = саиДійиб. 
з) = дѣлаться гибкимъ, вслѣдствіе потери жизни. 
*) = врігііиз. 
в) срв. Ешь (р. 50. ѴаЫ.) саеіі саегпіа іетріа. 
е) — сагаИех. 
7) см. г. 1 ст. 47. 
8) = ай ЕІтШІпйтет. 
®) — ехзедиіае. 

І0) Ѵеііопіа, провинція Испаніи, между Дуро и Гвадіаной (Апаз). 
н) = ІигЪійиз, ѵіоіепіиз. 
1Я) "пщб5 зовется ѵігіДапз потому, что берега рѣки поросли деревьями 

травой. 
м) = аііиеге. Сл. Ног. Сагщ 2. 3. 18. УШацие, Йаѵпя циат ТіЪегів Іаѵіі. 
и) = реИисепз. 
4В) = ШшПІПО, ІІІ118ІГО. 
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Еі реѵедііішз, еі ішЦжміа *) 
ВеШфиіад сіистсжріе ваетов 

195. Всгѵаі Ьшпив ѵепегапйа =іті. 
Тесіа согивса вирег пііііапі 
Г)е ІадпеагіЪив 2) аигеоіів 
Йахафіе саеяа воіит ѵагіапі5), 
ЕІогіЪив иі тозиіепіа *) рпіев 

200. Ргаіа тиЬевеете тиіііпыйів, 
Сагрііе 5) рпгригеав ѵіоіая, 
8аіі^иіп(‘0.в(]ИС сгосов теіііе: 
§іоп сагеі Ыв еепіаіів Ьіетв®), 
Ьахаі еі агѵа 7) Ісрепв діасіев8), 

205. РІогіЬпв иі сишиіеі Ц саІаіЬов, 
Івіа сотапІІЪив 1П) е ГоШв 
Мипега, ѵігдо риещие, Йаіе, 
Аві едо зегіа Лото іп тсйіо 
Техіа “) Іегат рейе йасіуіісо, 

210. Ѵіііа, тагсійа, І'евіа Іашеп. 
8іс ѵепегагіег овва ІіЬеІ, 
ОвзіЬив аііаг І8) еі тровіішп 
І11а 1)еі вііа виіі рейіЬив 13) 
Рговрісіі Ьаес, рприісгфіе виов 

215. Сагтіпе ргоріііаіа 14) Іоѵеі. 

*) пііог реге§гіті5—украшеніе наъ иностраннаго мрамора, вь противопо¬ 
ложность къ іпйідеш. 

*) - - штучпый потолокъ. 
8) про мозаическій полъ. 
*) — ріепа Г05І8 __ .. , ѵт 
8) для того, чтобы украсить ими могилу мученицы. Срв. ѵег&іі. А ей. 'і. 

883. МапіЪиз Даіе Ііііа ріепіз, Ригригеов ярагеаш Йогез, апіташс]ие пероііз Ни 
ваііет ассиншіет йопів. Обратите вниманіе иа то, что цвѣты у Пруд, зовутся 
ригригеае (темнобагровые) п ваіі^иіпеі, слѣд имѣющіе цвѣтъ крови, пролитой 
мученицей. 

®) срвн. Ѵег§. Оеог^. 1. 302. Іпѵііаі цепіаііз ІпешБ. 
7) 8НМ0Ю обыкновенно сковываемыя холодомъ. 
*) охутогоп. См. Ьіопіб іерійа еі сіешепя. 
*» = ітріеге. . . , . 

10) Срвн. Ног. Саг. IV. 7. Бійи^еге піѵев, геДеітІ іаш хватит сатрк, Агьо- 
гіЬизчие сотае. 

“) проелавляютііі мученицу гимнъ сравнивается съ вѣнкомъ, возлагаемымъ 
ей на гробницу. , .__ 

**) = аііаге. Обычай ставить алтари надъ тѣлами мучениковъ оощеизвѣстевъ. 
*3) ибо на престолѣ совершается таинство евхаристіи. 
14) — ргоріііа еі Ъепеѵоіа іасіа. 



4. 

Нутшів IX ]) 

Вавзіо 8. Савзіаиі Еогосогпеііепяів 2). 

8>іІ1а Ч Ірішп *) еіаіиіі Согпеііия: Іюс Ііаіі игЬеш 
Ѵосапі аЬ і]ко сопйііогіз поіпіпе 5). 

Н:с тіііі, сиш реіегет іи, гегига шахіта Кота, 
8рея еві оЬогІа рговрегит Сіігізіит йоге. 

5. 8ігаІиз Ьшш, Іитиіо ®) айѵоІѵеЬаг, (іиеш васег опіаі 
Магіуг Йісаіо 7) Сажіаииз согроге. 

Бит Іасгітапв тесшп гериіо теа ѵиіпега 8), еі опте* 
Ѵііае ІаЬогев, ас Йоіогит асишіпа, 

Егехі ай саеіит Гасіет; віеііі оЬѵіа сопіпі 
10. Еисі8 соіогиіп в) рісіа іта^о іцагіугіз, 

Ріардчз тіііе ^егепв, (( Тон '") Іасегаіа рег агіиз. 
Киріат іпіпиіія рга.'Сегепя рипсіів сиіеіп. 

Іппитегі сігаіт риегі, тізегяЬПе '*Щ 
СопГовза рагѵів тетЪга ЙкеЬапІ вШів ”), 

15. Спйе 121 ридШагев воіііі регсттеге сегав 13), 
ВсЪоІаге тигтиг 14) аппоіапіев всгірвегапі. 

Аейііиив 15) гопвиііив аіі: 0>иой ргозрісів, Іюврев 

1 -ІТОТЪ ГИЫПЪ писанъ дчстпхамп. въ КОТОІІЫХЬ первый ^ТВХЪ ПЮСЧСТЯК- 

теКЖ ЙЭЩГ’ а И0Р0,"™6“ (Мтеіе? &»Ы- 

„ , Т| Равсиааъ Прудеицш есть древнѣйшее повѣствованіе объ этомъ мѵче- 

р,,мскою ц™ І3и 
Согиеііпз ЗиПа, знаменитый диктаторъ. 

а. -иш’ «ервоначадыіо рыаокь для окрестныхъ деревенскихъ жителей 
ИЪ Г0Р°ДЪ- °РВН- Го™ МН,Ѵгиш^“ "Ж 

2 ™Р2йДа г™аеТС" Г0ГШП Я°1таШ- 8- Іто1а- 88 Средне* Италіи. I — аяаге. ьм. прим, къ г. III ст 21‘> 
7) 6С. СЬгІЕІО. 

) — рессаіа. 
®) — цвѣтными красками. 

,0) = отлез. 

конец? которой о !с0СТЯН°Гі инструментъ, въ видѣ палочки, одітвъ 
поверхности Рі:аЪіі1ае сргяНр я ^,^УГ011 туп0Й- Первымъ писали па навосченоп шіверкностн іаошае сегаіае, а вторымъ ватнралн написанное. 

) то, что говоритъ ааставпикъ в. школѣ. 
) — онііагшв, сиьіоч, іфивритЕнкъ, стерегущій храмъ. 

Коп ей іпапів ащ. апіію ■) іаі діа. 
Ніяіогіаіп рісіигм геГеП; ^иае ігайііа ІіЬгів, 

20. Ѵ ігат ѵеіпвіі Іетрогів топзігаі ййет. 
Ргаейіегаі віийіів риегШЬив, еі &ге&е тиііо 

8ертв такізіег Ііііегатт зейегаі. 
1 егЬа поіів ЪгрѵіЬив' ) сотргепйеге сипсіа регііив, 
Каріітсріе 2) рипсіів Йісіа ргаереііішв *) еі]ііі. 

25. А.чрепі потшішціат ргаесеріа еі Ігівііа ѵіва 
ІтриЬе ѵиіріі:- тоѵегапі хга еі теіи. 

Посіог атагп8 ег ііп йізсепіі ветрег ерІіеЬо 5), 
Ъес йиісів ійіі йізсірііпа іпіапііае ей-. 

Ессе ййет фіаііепв іеіпревіав 6) ваеѵа, ргетеЬаі 
30. РІеЬет йісагат СІігі'Ііаііат. ріогіае. 

Ехігаііііиг соеіи е шейіо шойегаіог аіитпі 7) 
Оге^іа, ^^10Й агів вирріісаге вргеѵегаі. 

Роепагит агіійсі8) ^иае^еп^і, циой реішв агіів 
Ѵіг поввеі, аііо Іат геЬеШв ерігііи, 

35. Кевііопйепі: А@теп Іепегтп ас рііегііе рійіегпаі, 
Еісіів ' ) поіаге ѵегЬа ві@пів ітЬчепв 10). 

Питіе, сопсіатаі, сарііѵнт, йисііе, еі иііго 
I Юііеіиг ірвіе ѵегЬегаІог рагѵиіів. 

III ІіЬеІ іііийапі, Іаоегепі ітрипе, тапиві]ие 
40. Тііщапі тарІ8Ігі йегіаіав 11 і вапеиіпе. 

Рийит йівсіриіів ѵоіире ей иі ргаеЬеаІ ірве 
Босіог ееѵепіе 12), ^ио8 пітів соегсиіі. 

Ѵіпсііиг ро8І Іег^а таігав, вроііаіив атісіи, 
Айеві асиіів а^теп 13) агтаіит вііііз. 

45. Циипіиш г|иіві)ис ойіі Іасііа сопсерегаі іга, 
Ейипйіі агйеив йеііе Іаийет ІіЬего 14). 

Сопіісіит аііі Ігарііез Кпе ога 15) ІаЬе1іа.в 
Егапоипі: геііва Ігопіе Принт ЙІ88ІІІІ. 

’) *= циа1е8 яптпі апп5. 
2) — стенографическіе знаки. 
/ = ѵеіосііег. 

*) быстрота, съ которой пишутся знаки (рітеіа), сравнивается съ полетомъ 

') = іиѵешб. 
сл ІигЬо = *1ег5еси^° Сіігіяііапопші. Гіш. IV. 82 вь такомъ же знач. употреблено 

^ аіишпиз, здѣсь асііесііл. 
судья не безъ ироніи зовется художникомъ иь изобрѣтеніи наказаній. 

) = условным. 
,ѵ) ііосеге. 
”) такъ какъ мальчики будутъ свободны отъ ученья. 

) Порядок ь: ^ оіире езі, иЬ йосіог ргаеЬеаІ Ішіиш Дізеіркііа. 
) 8С. иізсіриіогиш. 

послѣ долгаго ожиданья (іашіеш) давъ свободный исходъ своей желчи. 
= объ лицо. 
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Виха *) сгерапі сегаіа §епІ8 ітрасіа сгиепііз, 
50. ВиЪеЦие аЪ ісіи сигіа г) еі Ьшпеп? 3) ра&іпа. 

Іпйе 4) аііі зіітиіоя еі аситіпа іеггеа ѵіЪгапі, 
^11а рагіе агаіів сега яиісіз 5) втЬііиг: 

Ьі фіа весіі6) аріеез аЪоІеішіг, еі аесріогіз 7) Ьігіі 
Вигвив пііезсеш іппоѵаіиг агеа в). 

55. Ніпс °) іойііиг СЬгі$іі сопГевзог, еі іпйе 1Й) зесаіиг: 
Рагя ѵівеиа 1х) іпігаі тоііе, рагз бсіпйіі еиіеш. 

Огтшіа тетЬга тапиз рагііег йхеге йисепіае, 
ТоШепиріе еиііае ѵиіпегит 8ІШапІ зітиі. 

Маіог Іогіог егаі, (ріі зитта 12) рири^егаі 13), іпіапя, 
60. Учат (рй ргоіипйа регіогагаі ѵізсега. 

ТПе Іеѵій 14), фіопіаш регснззог шогіо пе&аіа 15) 
Каеѵіге зоііб всіі (іоіогипі зрісиНя. 

Ніс ^иап^.о іпіегіив ѵііаііа еопйііа риізаі, 
Ріш Йаі тейеіае І6), йит песет ргоре арріісаі, 

65. Взіе, ргесог 17), іогіек, еі ѵіпсііе ѵігіЬщ аппоз 18). 
Уио<і Йезіі аеѵо, зирріеаі сгийеіііаз 10). 

8егі таіе сопаіив 20) іепег тбгтиягфе ІаЬогаі: 
Тогтепіа сгезсипі, йшп іаіізсіі сагпііех 21). 

ё‘вті8? Ехсіатаі диійат, Іиіе ірзе, та&ізіег, 
70. Івіий йейівіі іеггит еі агтавіі тапиз. 

Рііййітия весе ііЬі іат тіііа тиііа поіагит, 
Уиат зіапйо, Йепйо, іе йосепіе, ехсерітиз 22). 

лаю, »ПпН„™“веёцараиаГа™аГ “““ ^ «сь.» »ер- 
') потому что, ѵдаривпшсь объ лицо, іаіеііа раскалывается. 

) 8С. Бандите шагіугів. 
*) — йеілсіе. 

соавниваетсяЪгт.°йтятиІп^,І^,0СТ^,1ІЫ1 к0'щ' “ стиля Ни ишшсченой поверхности, сравниваете^ съ ооровдою, оставляемою плугомъ на пашнѣ. 
) = ІПБСНІрй. 

п.'щара'пано4'1''1’ ПР° Щ‘Щ'° ГЛаДКуЮ АсЧиог Ъігіиш, ибо ва ней 

*) ровпая поверхность, паковою бываетъ токъ 
) т. е. рагіе віііі асиіа. 

что ,™ края были ваострены°СК"М1 К™4"“ МІДа0 Лылгі порѣзать тѣло, потону 
н) = ѵіесега. 
*3) = еиіеш. 
") риро^егаі; ервн. г. III. ст. 80. 

— ЦШ Іеѵііеі- рип^іі, ша^ік ІогдиеЬаІ, чпопіаш еіс. 
' > пе&ап8 тог1ет, не замучивая до смерти. 

,7\ смерть раасматрігвается какъ ішлѣчивающая отъ всѣхъ болѣзней. 
.*] °дан пПЛ1®!ІШаюті‘ аІ° за слова «Ученика, другіе—за слова поэта. 
А т е пусть» 'іѣмъ люДи ”> опіемъ возрастѣ. 

торыхь^Ѵ пеУдоъ вань Х^стТ ЖеСТ0К°СТЬ ^ силы, ко- 
'У здѣсь сушествит. 

въ коллективномъ знач. 
) вс. ін повігаз ІаЬиІав. 

Коп роіеч ігазсі, риосі зегіішпив: ірре іиЬеЬаь. 
N и111грі.ит: (р;іеіОі] (1, хіегл иі Іет ге! «Шит. 

75. КТоп реіііпив юНепз Іе ргаесеріоге пераіаз. 
Аѵаге Лосіог іат «сЬоІагит Сегіач. 

Рап^еге ') рипсіа ІіЬеі 2) іпіехеге зиіеоз, 
Иохаз еаіепіз ітрейіге ѵігциіач 3), 

ЕтепЙеЗ; Ііссі, іпзресіоз Іопрп огйіпр ѵегзиз 
80. Мепйоза Гогіе зіриій еггаѵіі татш. 

Ехегсе ітрегіпт: іш еві ІіЬі ріесіеге спірат, 
йщиіз итгит ') іе поіаѵіі вершив. 

Таііа іиЙеЬапі риегі рег тетЬга тауівіп, 
Кес Іопда іеввиш роепа воІѵеЬаі5) ѵтгит. 

85. Тнішітп Іисіапіів тівегаіив аЬ аеіЬеге СЕгівіив, 
ІиЬеі гевоіѵі ресіогіз Іір'атіпа 6), 

Кіійсііевуие тогаз апііпае ас геііши иіа ѵііае 
Ееіахаі, агсіаз еі ІаіеЬгаз 7) ехрейіі. 

8алцшь, аЬ іпіегпо ѵпіапті іопіе раіепіез 
90. Уіаз зесиіиз, Йезег'і ргассогйіа. 

Тоі.Г]не іогаіпітЪиз рьпеігаіі8) согрогіз ехіі 
ГіЪгапіт ’) апйеіапз Ше ѵііаііз саіог. 

Наес зипі риае Ііриійіз 1П) ехрг.эзза соіогіішз, Ьозрез, 
Мігагіз: І8Іа езі Саззіапі ріпгіа. 

95. йіщееге Щ зі ((ной ЬаЬез іцзшт ѵеі аіпаЫІе ѵоіит, 
ТіЫ зі (іі;а врез езі, зі (]ПИІ іпіиз аезіиаз 

Аийіі, сгейе, ргеіез іпапуг ргозреггітиз отпез, 
ІіііІаы]і;е геййіі ѵійеі ргоЬаЫІез. 

Рагео, сотріесіог іптиіит, Іасгітаз ^ио^ие іішйо, 
100. Аііаг12) іерезсіі оге, захит ресіоге 

Типе агсапа теі регсепзео сипела ІаЪогіз, 
Типе, (Щргі реіеЬаіп, риой іітеііаіп, типпиго, 

Еі розі іегца йотит йиЬіа зчЬ «огіе геіісіат, 
Еі зреш іиііігі іогіе ішіапіет Ьопі. 

105. Аийіог, 1 гііеі: айео, йехігіз зиссеззіЬиз иіог, 
Пошит геѵегіог. Саззіапит рі-аейіео. 

*) = Й^еге. 
*) = начертаніе. См. прим, кь ст. 52. 
л) ѵіг^иіа (ервн. фр. ѵіг^иіе) здѣсь про значокъ въ письмѣ, черту, которая 

согнута, наклонена (йеха), и въ скорописи соединяется (ітрейіідіг) съ сосѣдней 
чертою штрихомъ (саіепа). 

4) вс. гіізсірпіогиш. 
*) = освобождать отъ жизни. 
') гдѣ находится человѣческая душа. 
7) = Іоса, иЬі ѵііа ІаІеЬаІ. 
8) вслѣдствіе того, что оно было проколото остріями стилен. 
9) = внутренности. 

") сл. Ногаі. Сагш. IV. 8. 7. про живописца Паррасія: Ііциійіь Ше соіогі- 
Ьив ЗоІІегз пипс Ьотіпеш ропеге, пипс с!ешп. 

м) = ішііоа, реіе. 
,г) см. г. III. 212. 
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5. 

Нутппв XIII*). 

Раевіо 8. Сургіапі Магіугів. 

Рипіса іегга 2) іиііі, ^ио яріепйеаі отпе издиатп еяі. 
Ігкіе йото 3) Сургіапитп, вей йееив огЫв еі та^івігит. 
Еві ргоргіив раігіае таПуг, вей атоге еі оге повіег *), 
ІпсиЪаі іп ЬіЪуа вап^иів6), вей иЪіцие Ип^иа роііеі: 

5. 8о1а вирегвіев а§іІ6) йе еогроге, воіа оЬіге певсіі. 
Бит ^епив евве Ъотіпит СЬгівІив віпеі еі ѵі^'еге типйит, 
Бит ИЬег иііив егіі, йит вегіпіа васга ІіМѳгагит, 
Те Іе^еі оптів атапв СЬгівіит, Іиа 7), Сургіапе, йівсеі. 
Врігйив Ше Беі диі Йихегаі аисіог 8) іп ргорііеіав, 

10. РопііЪив еіогцііі Іе саеІШіз асіив 9) іігіеаѵіі;. 
О піѵе сапйійіив Ііп^иае §епив, о поѵит варогет! 
Б! Іщиог атѣговіив сог тШ^аі, ітЪиіІ раіаіит, 
Бейегп апітае репеігаі, тепіет Гоѵеі, еі регеггаі агЬив, 
8іс 1и) Беив іпіегіив зепіііиг еі іпйііиг тейиііів. 

15. ІІпйе Ъопшп виЫШт іеггів йейегів, Раіег, геѵеіа. 
Беегаі аровіоііеів всгіріів орніепіив 11) ехвесіііог 12); 
Еіі^ііиг Іосиріев Іасипйіа ^иае йосегеі огЬет, 
^1иае^ие ѵоІшиіпіЪив Раиіі іатиіаіа 13) йівриіагеі: 
(^ио та^е егийа Ьотіпит ргаесогйіа регроШа поззепі 

20. 8іѵе Іітогів орив, вей тузііеа, ѵеі ргоішійа СЬгівІі. 
Шив егаі Іиѵеппт йосіівзісша аПіЪш віітігів 

<) Метръ этого гимна есть т. п. ѵѳгриб АгсЬіІосЫиз, котораго схема слѣ¬ 
дующая: 

а) и именно Карѳагенъ, гдѣ Св. Кипріанъ былъ епископомъ. 
8) сі‘. иіійе йото? 
<) т. е. Нізрапиз, ибо въ Испаніи онъ особенно почитался. Оге намекаетъ 

на письмо Кипріана (67) Ь’еіісі ргезЬуіего еі рІеЫЪиз сопбЫепІіЬиз ай Ьедіопеш 
еі Азіигісае (н. Азіогда), ііеш Аеііо йіасопо еі рІеЬі Етегііае (н. МёгіЙа) соп- 
БіБІепШіиз. 

в) Ца мѣстѣ, гдѣ было погребено тѣло Святителя, выстроена была базилика 
вс. ѵііаш = ѵіѵіі. 

7) 8С. всгіріа. 
к) паш ргорЬеіае ѵаіісіпаЬапіиг аисіоге Врігііи Йапсіо. 
®) = пнззиз. 

’°) ьс. 1е§епйо зегіріа Сургіапі. 
**) = соріо8из, еіофіепе. 
**) = авзегіог, йосіог. 
<3) выраженіе заимствовано язь Римл. 6. 22. іатиіаіа йео. 

26. Ьішігіае гаЬіет іашле соЪійеІ герепіе Сйгіаіиз, 
Пізсиііі еі ІепеЪгаз Йе ресіоге реіііі еі Йигогет, 
Ітріеі атоге зпі, Йаі сгейеге <1аІ рийеге Йасіі, 
Іатчие Й&ига аііа еві яиат ({Пае ічіі. огіа, еі піют: 

30. Ехиіічг Іепиі ѵиііиа сиіе '), Ігапаіі іп аеѵегат, 
І)еЙиа еаеаапеа сотрезсііиг аіі Ьгеѵев сарШоз 2), 
Ірве тойеаіа 1о(}иі, врет чиччптч, ге^иіаш Іепеге, 
Л’іѵега іияііііат 3) СЬгі^Іі, репеіѵап- (Іоуша побігит. 
Ніз щігиг тпегііиз йіёпіязііппз іы;ш-4 ерізсораіе 
РгоѵеЬіІиг аоііит йосіог, саріі еі зейііе еиттит"). 

35. Л аіегіапик г) орит 7) ргіпсерз егаі а((]ие ОаШепия; 
Сопзіііпеге вітчі роепат саріііа 1 Н-:.тп Гаіепіі. 
Мііі* Іеггіцеппт зригсівзіта!) ывзегапі аасгагі 9). 
Сепіга аі ітоа рориіі Йосіог Сургіапие іпсіІаЬаІ, 
\о (]ііІ8 аЪ е§гер;іае ѵігіиііа Ьопоге йіасгсрагеі 

40. Ией ййеі ргеііит 10) <]ИІ8 аитеге Йе"епег } Іітегеі 
Еззе Іеѵет сгигіаіит. аі тойо сопіегаа ііііига 
(^оао Беиа ірзе ѵігІ8 іпіегтіпа ІВ) ІоПІЬиа кроропйіі: 
Мегсе йоіогіа еті 8рет Ішпіпіа, еі йіет регеппст, 
Отпе таіит ѵоіисгі гит Іетроге Ігап°ѵо1ап сигзіт а). 

45. Хіі ргаѵе диой рега<>і йпіе Іасіі еі ірпеіе йопаі: 
8е йоге рііпсіріит риІсЬгае песіа, еі Йисет сгиоп- “), 
8едие сариі ціайіо зиттіііегс капгиіпет Йісаге15). 
Уиі аосіаге аттат СЬпаІо ѵеііі, иі сотез зсіічаічг. 
Ніа иЫ согйа ѵігііт СЬгізІ<- саіейасіа ргаерагаѵіі, 

50. Шсііиг апіе аііоа. ргп опаиіе регіигепіе 1в), ѵіпсіиз. 
Апіга Іаіепі Тугіае 17) Саг11іа@тІ8, аіііиа героаіа, 

і пострижете всчшсъ у кіьршсовъ 
’) какая обыкновенно была у щеголей. 
2) нѣкоторые видятъ здѣсь намекъ на 

(Іопзпга). „ „ . . -, 
3) срвн. тіѵеге Вассііяпаііа у Іиѵеп. 2. 3. Смыслъ: Сіігівіі еѵап^еиигп Ше 

ас шогіЬпб ехргітеге. 
4) = аЙ. 
г) вь ряду сѣдалищъ пресвитерскихъ. 
в) Лицігаііі Валерій Валеріанъ, Цезарь 253—25У. Галліенъ быль его сынъ, 

259—268. ІОО. 
7) — ігпрегіі. Сл. Ьуш. іп Еиіаі. 81. орит иотіпив. 

= ійоіа. Онн суть Іеггідепае (т^уечеТ;), ибо болі І=шш.ілт «у» — >Л большинство бОЖвСТВЪ ПО 
преданію (у ІІееіой. Ыіеоеоп. 117. 126 сл. 183. 232) родилось отъ Геи (Гзіа), 

ч) = соіі. 
|0) т. е. мученіе и смерть. 

) бс. апішо. 
,2) — іп&йіа. 
,3) = ѵеіосііег. 
“) бс. іип<1епйі—тагіугіі. 
’*) — ейегге. 
,е) = ѵаійе йігепіе. Одни 

Галеріемъ. 
’7) такъ какъ Карѳагенъ 

называютъ этого нроконсула Патервомь, другіе 

былъ основанъ выходцами изъ Тира. 



Сопзсіа1) іапагеае саііёішз, аЪйісаіа зоііЧ 
Сіаивиз іп Ыя вресиЪие залечив Сургіапиз, еі саіепа 
Кехив и ігат([ііе татті, потел Раігія іпѵосаі зиргеті: 

55. Ошпіроіепя уепііог СЪгізіі. Бейз еі сгеаіог огЫз, 
СЬгізіе. рагепв ЪотіпіБ, циет Йі1і§і8, еі ѵеіаз регіге: 
ІИе е^о, ѵірегеів циет іи Ъоішя оЫііит ѵепеш'я. 
СгішіпіЬия ѵагіів ііпсіит, тізегаіиз аЫиізіі, 
Іапі(|ие іиит 8) йегі тапйаз, Йо Сургіапич аііег, 

60. Еі поѵш ех ѵеіегі, пес іат геиз. аиі посепв, иі апіе. 
8і Іиіеит Іасііі сЬагізтаіе 4) ресіиз ехріазіі, 
Л ізе 1іЬеіі8 іепеѣгІБ ег&авіиіа саеса Йіззіраііз, 
Егіре согрогео йе сагсеге, ѵіпси1І8С|ие тиийі 
Нале апітат; Іісеаі йізо ііЬі зап^иіпе ітпюіагі. 

65. К^иа і'егит гергітаі сіетепііа іийісет, іугаппі 
Кеи 8сіаі іпѵігііа5) тііевсеге, ріогіат пераге. 
І)а диоцие, пе^ие іпегз 6) кіі йе ёгеёе циет іиит ге^еЬат, 
Ке сайаі 7) ііпраііеп8 роепае, іііуЬеіѵе дііів іиогит, 
Іпсоіитет е) пі питегит геййат ііЬі, йеЪіііткіие воіѵат. 

70. Л осіЪпз Ьів Ботіпит регтоѵегаі: іпйиеЬаі іпйе 
8рігііиз ') іп рориіит СагіЪаріпіз, аисіог аегіогіз 10) 
Іп^епіі, ВІІПШІІ8 иі ресіога зиЪйіііз и) саіегепі 
Ай гіесиз ерге^іит йівегітіпе зап^пітз реіепйит, 
Коп ігерійаге йоеепз, пес сейеге, пес йоіоге ѵіпсі, 

/5. Ьаийіз атоге гарі, СЬгізіит вареге, еі ййет іиегі. 
Еата геіегі, іоѵеат сатрі іп тейіо раіеге іиззаіп. 
Саісе ѵарогііега виттов ргоре таг^іпев геіегіат. 
8аха гесосіа ѵотипі і^пет піѵеиз^ие риіѵіз агйеі 
ІІгеге іасіа роіепз, еі тогіііег ех ойоге Йашв 13), 

80. Арровііат тетогапі агат іоѵеа віеііззе зитта 13) 
Ье^е зиЬ Ітс. яаііз аиі тісат 14), іесиг аиі виіз 15) Іііагепі 
СЬгізіісоІае, аиі тейіае зропіе іггиегепі іп іта іоззае. 

) — ЬаЬепііа спіщтеш, нтііет са1і$?іпі ІаПагеае. 
) = а Іисе верагаіа, еетоЬ. 

3) *= СЬгівІіаішт- 

еЫгізтаІе Т* е' ^гаііа, (1°п0 Зрігііиз Вапеіі. Обратите вниманіе на а въ 

ігрсоз ^ ^от*п-’ нв смотря на продолженіе конечнаго а, которое дѣлается ѵі 

в) т. е. іпййеііб. 
Р сл‘ іарзиб, Іарні про отпавшихъ отъ Хрнстіапства. 
) = полный. 

9) = воодушевленіе. 
— ЁППІОГІ8, ІОГІІОГІ5. 

н) =■ аййіік. 
) Древній комментаторъ ІІрѵденція замѣчаетъ, что отъ запаха извести 

умеръ императоръ Адріанъ. 
13 > = на краю. 
;3 иііса ваііг. См. гимнъ Ев.тад. 122. 

) ОТЪ 8118. 811І8. 
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Рговііиеге аіасгез сигзи гарійо ьітиі ігесепіі, 
Оигё'ііе риіѵегѳо тегзоз Іісріог агійиз ѵогаѵіі, 

85. Ргаесірііепщие дІоЪит іішйо іетія ітріісаѵіі іто. 
Согрога сашіог ІіаЬеі, сапйог *) ѵеЬіі ай зирегпа тепіев. 
Сапйійа таз8а я) йеЬіпс йісі тешіі рег отпе зесіит. 
Ьаеііог іпіегеа іат Тітясіия 3) оЪ йіет 4) виопті 
8і8іііиг іпйотііі ргосопзиііз етіпив і'игогі. 

90. Ейеге іизвив егаі, ^шй 5) ѵіѵегаі: Ііпісиііог 6;, іп9иіі, 
Тгайс ваііііі&гі тузіегіа сопзесгаіа СЬгізіі. 
ІИе виЪ Ьаес: 8аііз езі іат сгітіпІ8, іряе сопйіеіиг 
ТЬазсіиз, ірзе Іоѵіз іиіпіеп пе^аі. Ехрейііе іегпті. 
Сагпійсез; ріайіо роепат Іиаі Ьозііз ійоіогит. 

95. ІИе Бео тегііаз ^гаіез а«іі, еі саті ігіитрЬапз. 
Еіеѵіі оѣіге ѵігит тоевіа Аігіса, сио йосепіе, Іасіа езі 
Сиіііог, еіоерііо сиіщ 8іЬі йосіа ^Іогіаіиг. 
Мох іитиіит Іасгітапз зігихіі, еіпеге§йие сопзесгаѵіі. 
Безіпе Йеге Ъопит іапіиш. Тепеі Ше ге^па саеіі, 

100. Кес тіпиз іпѵоіііаі 7) іеггіз, пес аЬ Іюс гесейіі огЬе: 
Віззегіі, еіодиііиг, ігасіаі, Йосеі, іпзігиіі, ргорЬеіаі8), 
Иес ЫЪуае рориіоз іапіит геріі, ехіі из9ие іп огіит 
8о1із еі ив^ие оЪііит. Оаііоз Іоѵеі, ітѣиіі Вгііаппоз, 
Рі аезійеі Незрегіае 9), СЬгізіит 8егіі иііітш ІЪегіз. 

105. Бепірие йосіог Ішті еві, ійет дио9ие тагіуг іп зирегпіе 
Іпзігиіі Іііс Ьотіпез, ііііпс ріа йопа йаі раігопиз. 

’) здѣсь сапйог можетъ имі.ть и переносное значеніе. _ 
*) Въ Мартирологіѣ Адона: Копо саі. $ерІешЪгі$ арий СагіЬа^іпеш (=Сагіда- 

^іпе) пиіаііз (намять) еапсіогиш тагіугигп тазрае сапйМае и т. д. Августинъ 
(8егпіоп. 115) упоминаетъ про шазза сашШа ІДісепзіз, ибо этп мученики осо¬ 
бенно почитались въ Утнкѣ. . 

3) Кипріанъ въ язычествѣ звался ТЪазсіш Сургіагше, а въ Христіанствѣ 
Тііазсіив СаесШпБ Сургіаппе, принявъ прибавленіе имени Саесіііиз ивъ уваженія 
къ пресвитеру Цецилію, обратившему его въ вѣру Христову. 

*) вс. пШшит—шогіеш. 
5) вдѣсь спрашивается не про образъ жизни, а про религію. 
*) = соіеиз шіит Юеит. . . . 
7) Сл. еіштафію Еннія у Ѵаіііеп р. 162. ѵоіііо ѵіѵиз рег ога ѵігит. 
®) = пророчествовать. 
®) = Ііаііа. 
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XI. 

Сидоній Аполпмнарйсъ. 

С. 8о11шв АроШпагіа 8Шопіиь является представителемъ галло¬ 
римской литературы V в. Онъ родился ок. 480 г. въ Ліонѣ и про¬ 
исходилъ изъ знатнаго семейства, бывшаго уже долгое время христі¬ 
анскимъ. Въ молодости Сидоній получилъ прекрасное, по тому вре¬ 
мени, образованіе, имѣвшее преимущественно языческій характеръ: 
грамматики и риторы Галліи воспитывали своихъ питомцевъ на 
великихъ образцахъ античнаго міра, относясь къ нимъ, правда, 
лишь формально. Отсюда—необычайное обиліе миѳологическихъ и 
антикварныхъ подробностей, поражающее насъ при чтеніи произ¬ 
веденій Сидонія; отсюда—стремленіе къ отдѣлкѣ формы и фразы. 
Но рядомъ съ этими слѣдами изученія древнихъ является п ха¬ 
рактеръ эпохи, бѣдной самостоятельнымъ творчествомъ, лишенной 
художественнаго чувства и такта, гоняющейся за внѣшними укра¬ 
шеніями и опускающей изъ виду мысль и содержаніе. Риторское 
образованіе наложило на Сидонія столь прочную печать, что онъ 
въ теченіе всей своей литературной дѣятельности оставался рито¬ 
ромъ; Сидоній—епископъ есть не кто иной, какъ ловкій декла¬ 
маторъ. По довершеній образованія, Сидоній поступилъ въ военную 
службу, по окончаніи которой женился на Иапіаниллѣ. дочери 
галльскаго патриція Авита, который въ 456 г. вступилъ на римскій 
престолъ; это открыло Сидонію дорогу къ почестямъ, а панегирикъ, 
сказанный имъ тестю, при вступленіи его въ консульство, стяжалъ 
ему литературную славу. Въ томъ же 456 г. Авитъ былъ сверженъ, 
и Сидоній, вмѣстѣ съ галльскою знатью, сталъ въ оппозицію его 
преемнику Майоріану. но въ 458 г., будучи принужденъ прими¬ 
риться съ нимъ, простеръ свое униженіе до того, что написалъ 
Майоріану панегирикъ, доставившій ему почетный титулъ сотев. По 
смерти Майоріана, Сидоній находился при дворѣ Вестготѳскаго 
короля Ѳеодорика ІІ-го: когда же тотъ въ 466 г. былъ убитъ и 

на римскій престолъ вступилъ Антемій, Сидоній привѣтствовалъ 
его. какъ восходящее свѣтило и въ 168 г. написалъ ему панеги¬ 
рикъ, въ награду за что былъ назначенъ городскимъ префектомъ 
(ргаеіесіш игЫ). Чрезъ три года <471) мы находимъ Сидонія 
епископомъ игЫб Агѵегпае (н. Сіеппопі—Геггапб, въ Оверни). 
Въ новомъ званіи онъ является не столько христіанскимъ пасты¬ 
ремъ. сколько политическимъ дѣятелемъ, защитникомъ Оверни отъ 
Ейрпха. преемника Оеодорика. Когда тотъ осадилъ Арверну, Си¬ 
доній вмѣстѣ съ храбрымъ предводителемъ Екдиціемъ держался 
около двухъ лѣтъ; по падспіи же города, былъ заключенъ въ 
крѣпость Ілѵіа. Черезъ посредство своихъ зпатныхъ пріятелей 
Сидоній вскорѣ получилъ свободу, а панегирикъ, произнесенный 
въ честь Ейриха, доставилъ ему и возможность возвратиться на 
свою каоедру. Сидоній умеръ ок. 487 г. Западная церковь причла 
его къ лику святыхъ. 

Литературныя произведенія Сидонія дѣлятся на поэтическія 
(болѣе раннія, писанныя до епископства) в прозаическія. Первыя 
представляютъ 24 стихотворенія, различныя по объему и формѣ, 
но сходныя по единству содержанія или характера-—панегиристиче- 
скаго. Изъ нпхъ слѣдуетъ отмѣтить: панегирикъ Авиту, панегирикъ 
Майоріану, панегирикъ Антемію, двѣ эпиталаміи. описаніе помѣстья 
ІІонція Леонтія и панегирикъ Конеенцію. Характеристическія чер¬ 
ты поэзіи Спдонія упомянуты выше. 

Прозаическія его произведенія состоятъ исключительно изъ 
писемъ, посящихъ слѣды подражанія письмамъ Плинія и Симмаха. 
Содержаніе ихъ чрезвычайно любопытно, такъ какъ опо живо 
изображаетъ всѣ стороны тогдашняго общества, какъ римскаго, 
такъ и варварскаго. 

Языкъ Сидонія въ высшей степени своеобразенъ: онъ пред¬ 
ставляетъ пеструю смѣсь данныхъ изъ различпыхъ періодовъ языка, 
построенныхъ весьма нескладно и неискусно. 

Интересъ, возбуждаемый произведеніями Сидопія, объясняетъ 
значительное число монографій о немъ и о его времени. Луч¬ 
шія изъ пихъ: С. КаиЙшапп. І)іе ЛУегке Йез С. 8. А. 8. аіз еіпе 
(^ііеііе іиг (Не ОеьсЫсЫе зеіпег 2еіі. СоМіп§. 1864. С. А. СЬаіх. 
81. Віііоіпе Ароіііпагів еі зон зіесіе. Сіегтопі-Ееггапй 1867. 2 ѵоі. 
ЕтевскШ, Сидоній Аполлинарій и его время. Москва 1855. 

Лучшія изданія: 8аѵаго. Рагізііз 1609. 8ігтоп<іив. Рагівіів 1652. 
Мщпе ѵ. ГіѴІІІ. Сгге^оіге еі СоПотЪеЬ. Ьуоп. 1836. 3 ѵоіі. 

——НІИ*'— 
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1 

ІлЬ. IV. Еріяіоіа XI. 

Зійппіп® Реігеіо1) ®ио заіиіет. 

Дц(щІ те піті5 (Іаитит зесиік’; теі, пирег егерю аѵипеиіо 
Іио Сіаийіяпо 3) оспіі* позігіа, атЪщо ап чпетріат Йеіпсер® ) ра- 
гет согарісаіигіз5). Ѵіг «ЦиМет Ш ргоѵі<вр, ргийет Йосіич, 
еіопиеп®, асег еі Іютіішт аеѵі, Іосі рприіі зиі іпеепігаіваіпи®, 
ппіпие іпйевіпепіег, заіѵа ѵеііріііпр. рЫІозорІіагеіиг. еі 1'сеі сгіпеіп 
ЬагЬатоие поп разсегеі 6), раШит еі сіаѵат 7) пипс іггМегеІ пипе 
еііат ехвесгагеіиг, а соііеціо Іатеп соіпріаіопісогат “) воіо ІіаЬіШ 
ас ййе (ІізвосіаЬаІиг. Беив Ъопе <|ИІІ егаі Шші'), (рмМепз ай еит 
воіа сопяиііаііопі® ргаііа еопѵепіеЪаіть' Оиатп іііе отпіЬив віаііт 
Іоіит поп йиЫІапв, поп Газі.йіепв арегіейаіІ"), ѵоіирііюзіззітит 
гериіапз, зі Іогіе оЬогІа п'агитпріат чиаезіюпит тзоІиМіІаІе 
ІаЬугіпШса зсіепііае яиае іЪеяаигі еѵепіііагепіиг! Іапі зі іі^иеп- 
Іеч сопзейегатиз. оййсішп аийіепйі отпіЪге ипі зоіит циет іог 
чііап еіеііззешиз. Йериіаиз И іиз Іскріешіі, ѵігіііт ) «ІМе 
поп ттиііиаііт і3) пес зіпе «Ііетаііз К) сиіизріат ;;ез1и агМі- 
сіозо Йосігіпае зиае срез его§а1игиз. І)еіп, ^иаеситп^ие Йіхіззеі 
ргоііппя геіпсіапііпт зуііокізтогшп сопігагіеіаііілі? ехсіріеЬатиз. 

’) Личность изъ другихъ источниковъ неизвѣстная. 

э| ПчшіБіппй ЛІатегЪич ѣ 474. одинъ изъ значительнѣйшихъ философовъ 
того времеши Отъ него дошло Іочиненіі: сіе ** «Ли» ІіЪгі III, „освященное 
Сидоеію. 

•і ПомЙііГ'плішш Младшему іЕрЦ. VII. .19) Мео ешш тахішаш 
іетіпага егірі осиіів еіѵііаііч, печсіо ап аікціні вітііе лшигш. 

®) какъ большинство философовъ. , ч „*котптле 
7) философы носили длинный и пшрокш плащъ (раіішш). а нѣкоторые 

ходили даже съ палицею (сіаѵа), подражая ГеРкЯ^У; „п,тТь,Пк'шіе ѵченію 
н) люди, которыхъ соедивяло въ одно (соііедшш) послѣдованіе .че і > 

Платова. 
*) = какая была радость. 

,п) вс. ее. ..... “1 ыы ожидали бы форму ѵегЬі пшіі. 

1 I (шпіііиаікп! а. протпвополвкровь къ ѵісіввііп і по порядку!, обовпа- 

-е"ЦбТГІіГс(мРысЛъ Фравы тотъ, что Клавдіевъ пе сопровошдалъ своихъ 
словъ искусственными жестами к. юрне слушали бы иѣк1УПЯ>Н»іг Драшетсвъ 
его рѣчи. Употреблевіе двумі отрицаніи (пес яіпеі, ве увіічтодающіімся вваіііш , 
попадается нерѣдко у Спдооія. Сравн. слѣд. імсьмо: Мес егаі иіеігсо поп шаітсіа 
паггаііо. 
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8е(3 гереІІеЪаІ отпіит иозігит гетегагіая оррозШопез. Іодие пі- 
Ы1 поп регрепчит ргоЪаІиіппио гесіріеЪаІиг. Ніпс еііат Ші арий 
поз тахіта геѵегепііа Мі ^иой поп заііз іегеЬаІ ае§ге рі^гат іи 
сіиіЬизріат 5е^^1асіШ.ет *). Наес арий еит сиіра ѵепіаЫИз егаі, 
^^10 Иеіаі. еззеі иі поЪія раііепііа еіизйет зіпе ітііаііопе Іаийа- 
ЫНз. і^иіз епіпі ѵігипі зирег аѣйШз сопзиіегеі іпѵііиз. а сиіиз йіз- 
рпіаінтія соттипіопе не ійіоіагит 2) пиійет ітрегііогштіие зсіз- 

еііаііо герийіагеІигѴ 
Наес рапса сіе зіийіія. Сеіетт ееіега ятя сотреіепіі ргаесо- 

піо ехіоііаі, диой сопйіііопіз Ьитапае рег отпіа тотог, сіегісоз 
ореге, зегтопе рориіагез 3), ехііогіаііопе тоегепіез, йезіііиіоз зо- 
Іаііо, сарііѵоз ргеііо, іеіипоз сіЪо, пийо^ орегітепіо сопзоіаѣаіиг? 
Рагііег еі зирег Ьіз ріига геріісаге 4) зирегіРоѵапетп зіаіио. Хат 
тегііа зиа (^иіЪиз Йіѵііеіп сопзсіепііат сепяи раирегаіиз 5) Іосиріе- 
Іаѵіі, зре іиіигае геІгіЪиІіопіз ееіаге ріиз зіийиіі. Ерізсорит 1га- 
Ігет таіогет паіи аЙесІиозіззіте оЪзегѵапз, ^иет йШ^еЪа! иі 
Шіит, сит ^ат^иат раігет ѵепегагеіиг. 8ей еі Ше зизрісіеЪаІ 
Ішпс ^гапйііег, ЬаЬеиз іп ео сопзіііагіитп іи іийісііз, уісагіиш6) 
іп ессіезііз, ргосигаіогет іп пе^оіііз, ѵіііісит іп ргаейііз, Іаѣиіа- 
гіит 7) іп ІгіЬиІів, іп ІесІіопіЪия сотііет, іп ехрозіІіопіЪиз іпіѳг- 
ргеіет, іп іІіпегіЬиз сопІиЪегпаІет. 8іс иігщие аЬ аііегиіго ^^з^ие 
ай іпѵійіат ехетріі 8). тиіиа ййе ^егтапііаііз оііісіа гезІіІиеЬап- 
Іиг. 8ей ^шй йоіогет позігит тойегаіигі саизіз роііия йоіогіз Го- 

тепіа зиНісітиз е)? 
І"іІиг, иі йісеге іпзіііиегатиз, Ьиіс іат, иі еяі Ший Маго- 

піапит, сіпегі іп^гаіо 10), ій езі ^га^атп по11 геіаіиго паепіат 21) 
сопйійітиз Ігізіет ^ис^иозат^ие ргоретойит 12) ІаЬогіозе, аиіа Іа- 
сегеі йісіапйі йезиеіийо йіГйсиІІаІет, пізі фіой апітит ііаіига Йе- 
зійіозіззіітіт йоіог Пеіи §гаѵійиз 13) ассепйіі: еіиз 14) Нос сагтеп 
езі15): 

*) т. е. циі Іагсіе аг^итеигапсН гаііопет я55е^иеЪяп^иг. 
а) = ІоиЬт^;, ШіПегаІи^, іпірегііи?. 
я) = рориІіті. 
41 = ехріісаге. 
в) — ргшрег іасшБ. 

= айіиіог. 
7) здѣсь вь см. сборщика повинностей, которыя платились перквн- 
8) т. е. для того, что примѣръ любви одного возбуждалъ зависть въ другомъ. 
а) = агШеге, зерреШіаге. 

10) Аеп. 6. 213. еі сіпегі іп^гаіо зпргеша ІегеЬапг. 
11) см. Іерон. ер. 57. 13. стр. 333. 
18) смягчаетъ понятіе ІаЬогіозе. 

смыслъ тотъ, что скорбь должна была разрѣшиться плачемъ. 
’*) можно относить къ Матегіиз. 
15) слѣдующее стихотвореніе писано т. ы. гендекасиллаоамн (Ьеппесп8)иашр 

или ѵегзиз рЬаІаесіІ. коихъ схема слѣдуюпщя: 

Въ базисѣ мпогда стоитъ и ямбъ. 
2У* 
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Оегшаиі ііеси^ еі йоіпг Матегііх), 
Мігапііші ипіса ротпра 2) ергёсорогшп, 
Нос сіаі 3) ее^рііе тетЪга Сіаиіііашіз. 
Тгіріек ЪіЫіоіЪеса 4) (] и о піарізіго, 
Котаиа, аіііеа, сЬгівііапа Меіі: 
і^ітт іоіаіп топас1ш$ ѵігепіе іи аеѵо 3) 
Яесгеіа ЪіЫі іпзіііиііопе. 
Огаіог, йіаіесіісик, роёіа. 
Тгасіаіпг 6), ^еотеіга, тивіси^ие; 
І)осііі5 зоіѵеге ѵіисіа пиаевііоішш, 
Еі ѵегЬі ^ІаДіо зесаге зесіав '), 
8і ^1іае еаііюіісатп Мет Іасеззіті. 
Рйаітогит Ыс тойиіаіог еі ріюпазсиз 8), 
Апіе аііагіа ігаіге егаіиіапіе 9) 
Ішігисіаз йосиіі зопаге сіаввез 1И). 
Ніс еоНепіпіЬив аппиіз рагаѵіі, 
(^пае дно іетроге Іесіа сопѵепігеиі. 
ЛпіМев Лііі огйіпе іп зесітйо и), 
Егаігет іа8се 12) Іеѵапз еріясораіі. 
Хат »1е ропіШсіз іепоге 13) зитті, 
ІІІе іпві^піа зитрзіі, Ьіс ІаЪогепі. 
Аі іи, диіздие (1о1е§, атісе Іесіог, 
І)с іапіо днаяі піі ѵіго зирегзіі, 
Г(ІІ8 рагсе ^епі§ гіраге тагтог: 
Мега еі ріогіа поп ^иеипі Ьитагі. 

Ессе ^иосі сагтеп, сит ргітшп айііі, яирег ииапіті ігаіт 
очча соп?сгір8і. Хат дне іипс аЬМ сит іітегагеіиг; пес оЬ Ъос 
іатеи репікіі іп іоіит Йеяісіегаііввітат ііешіі оесавіопет. Хат 
(Іит іогіе тейііагег, Іасѵітіз ЬаЪепав апіта рагіпгіепіе 14) Іахаѵі, 
Гесісріе асі ерііаріііптІ3) чиой аііі іесепті асі зериіспті. Наес 

*) срвп. Ліарпінлъ ері§г. 11. 13. Кошапі «Іеси? еі ііоіог іЬеаігі. Подъ цеп- 
шаіш& Матегіие разумѣется братъ умершаго, епископъ Вьеннскій (Л’іеппа’). 

2) = торжество. 
я) 8С. іеггае. 
*) какъ центръ учености. 
я) слова: ѵітспіе іпаеѵо лучше отооснть къ топасішч (дополп. іасіиз), чѣмъ 

къ Ііііиі, _ .. . 
*') = агіііішеіісиз; другіе понимаютъ въ см. іпіегргеа Бсгіріигае цпшае. 
7) = Ііаегезев. 
") ^іиѵаз-А&с, собств. учитель пѣнія; здѣсь же принимаютъ въ см. кори¬ 

фея. регента хора. 
") = ргаііаБ адепіе. 

,г) = СІ10Г05. 

'*) разумѣется нресвитерство. 
потому что у язычниковъ і'аесез составляли принадлежность высшей 

магистратуры. 
,а) = Ь/6;, 3->;орі; (Ііоззаг. 
“) вс. Іасгішаз. 

= надгробіе. 
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ег§о бсгірзіпіие НЫ, не Гогяііаи агЫігаге зоіаш нов соіеге ѵіѵопіт 
8<ійа1іІаІеиі, геічпс іио іийісіо еззетиз, пізі атісопші ѵііа сагеп- 
(ит зетрег аедие иі ііісоіитіит гетіпізсегетиг Яапщие еі ех 
кос г)иогі ѵіх гегегѵаіиі іта^іпагіа йДев *) ѵеі Яфег^ШЬив, поп 
Іігаеіег аечшші *) о]ііпаЬеге, регршюм «®е сопіісіа^. ^пі пшг- 
(.1105 апіепі. Л аіе. 

2. 

ЫЬ. V. Еріз(о1а XVII. 

Віііоиіпв Егіріііо3) био заПИспі. 

Еч, Егірііі піеив4) ірбе ‘-епі|іеі пптциашдпе ге №№ші 
ѵепаі.іо, сіѵііаз й), а§ег аѵосаі, п( поп оЬіІег ѵо1ир(а(е НМегаппп 
(епеаге, Йгдие ро яйніііц иі пес поб(га Іавіійіав. іріі (іЫ, иі есгіЪіб, 
Мизаз оіетия. С^ііае зепіепііа (атеп Іагііе рп.ЬаІиг ѵего сагеге. 
диатдиат еі аррагеі аиі ех іосо ѵепіге, 8і Іаеіиз ес, ачі ех атоге. 
8і 8егіи8. Сеіегит а іияіо Іоп^е гееиііаіе), сит тіііі аззіцпаз диае 
ѵіх Магопі, ѵіх аиі!) Нотего сопіреіепіег8) ассопшюйагепіиг. 
Наес і'еііпдиатиз ійдие, ипйс саіі8а, зегщосіпетпг. 

I)ігіілі ай Іе ргаесіріз ѵегяпя, дио8 ѵігі атр1і88іті яосегі Іиі 
ргесіЬиз ипйпІ8і; диі соптЪегиіо іпіхіік аедііаііит, ѵіѵіі піогіЪич 
ай іиЬепйшіі оЬведпепйшпдпе іихіа рагаіів. Кей дніа всіге йеяійе- 
газ еі Іоіит еі саизат, дш> Іасііііш іпіеііецаб гет регехщиат, ІіЬі 
роііш ѵіііо ѵегіе диой Іодиасіог егіі ореге ргаеіаііо. 

Сопѵепегатііз ай яапсіі Іизііэ) еерикгит, бей ІіЪі іпйгтііа^ 
ітрейітепіо “к не п) Іипс айе88С8; ргосевзіо Ліегаі апіеіисапа, яоі- 
Іетпііаз аппіѵешагіа, рорійив іп^епз зехп ех пігодие, диет сара- 
сіззіта Ьазіііса поп сарегоі, еі диатІіЬеІ сіпсіа йійіівіз 12) стѵріа 
рогІісіЬиз. Сиііи13) регасіо ѵі^Шаппп. диие а11егшп1е '*) шійсейіие 

1) = ішадо ііДеі, тѣнь, подобіе любви. 
2) = поп іпічие, поп віпе іиге. 
в) Личность неизвѣстная изъ другихъ источниковь. 
*) мы ожидали бы: піі. 

- игІ)8. 
е) — аЬекі. 
7) = даже. 

= достойнымъ, подходящимъ образомъ. 
”) епископь Ліонскій и подвижникъ, въ концѣ 1\ в. Его гробніща. была 

въ Ліонѣ. 
"‘) БС. ІІІІІ. 
11) = циотіпиа. 
12) = ІаііБ, атріів. 
*а) служба. 
14) слѣдовательно, пѣніе было антифонное. 
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шошсЫ сіегісйіие рзаітісіпез *) сопсеіеіл аѵег.шІ, «нізфіе іи Йі- 
ѵегка весевбітия, поп ргосиі Іаіпеіі, иіроіе ай ТогТіат -) ргаейо 
іиіигі, сит кісегйоійш* гез Йіѵіпа 3) Іасіепйіі 41. Т)с Іосі °) вапе 
ШгЪагипщие сотргеязи, Йе([ие иитегоаіз ІшпшіЪив ШаІі8, пітів 
апЬеІі “), вітиі еі аееіаіі пох айііис ргохіта Іасііо сіашов ѵауюге 
Іоппег.іі; еіві іат ргііпо Ггіцоге, Іатеп аисІишпа1І8 аигогае Йеіе- 
ревсеЪаІ. Ііагріс сит раззіт ѵагіа огйіпиш согрога йівреі'вегепіііг, 
ріасиіі ай гопйііогіит7) Зуацпі сошиіів3) сіѵіит ргітів ииа 
соіге, рчой пес ітріеіп '■') іасЬи ваціііае БерагаЪаІиг. Ніс раса зиЪ 
шпЬга паішііів айиііі, (ріат віірИіЬив аііаій пыісеііцішфіе репйеп- 
ІіЪия1") ратріиив чирегйисіа Іехиегаі, рагв севрііе іп ѵігійі, вей 
ПигіЪив ойого соивейегатиз. Л егЪа егапі Йиіеіа, іосова, (’аііцаіопа 1 ; 
ргаеіегеа, циой Ъеаііввітит, шйіа шспііо йе рчІевІаІіЪив аиі йе 
ІгіЪиІів, ииііив вегто циі ргойегеі, ниііа регвопа (ріае ргойегеіпг; 
Ылйат сегіе геіегге йіцнат геіаіи йі^півфіе вепіепіпв ' ) 
роіиіввеі, ашііеііаіиг атЫііовіввіте13). Хес еіаі ійсігсо поп Йі8- 
Ііпсіа 14) паггаііо, диіа Іаеііііа регтіхіа. Іпіеі Ііаес оііо йіп таѵ- 
сійів аііциій ареге ѵщшп. Мох Ъірегіііів, иі еіаі аеіая, ассіатаііп- 
піЬив еі'ЙаріІаіа, ргоіегіиг Ыв рііа, Ьів ІаЪиІа 1ьі. КрЬаегае ргітив 
еро яірпііег іні, диае тіЪі, иі иовіі, поп тіпив ІіЬго соіпев ЪаЪе- 
іиг. АПега ех рагіе Ігаіег шеи* Поіппігіич, іютпг ргаііае 16) вит- 
тае, витті Іерогів, Іеввегав'' ) серегаі |ріаііеЪаІдие, фіо, ѵеіиі 
сіаввісо І6), ай руграпі 1'1) ѵосаЪаІ аіеаіогев. N03 сит саіегѵа ясію- 
Іавіісогит Іивітив аЪипйе, дран!®!»20) тетЪга югроге віаіагіі Іа- 

*) образовало но аналогіи съ ІиЬісец, йііісеп к т. п., въ знач. поюпіаго 
псаломъ. 

2) вс. Ьогаш (Ііеі. время, съ котораго дозволялось совершать литургію. 
3) = литургія. 
*) вс. еззёі. 
*) изъ слѣдующаго; сошртзи навлекай: ап^изііа. І)е=ех, оЬ- 
") 5С. ІаСІІ 81ШШ8. 
7) могила. . , 
к) разумѣется Сіагрій, современникъ Валентиніана, т 382. 
") — иолный. 

,0) т. е. колья (или палки) были подняты (аіигііз) и висѣли надъ головами, 
образуя илеіснь (сапсеііаііт), вслѣдствіе тою, что были положены крестъ на 
крестъ. ..... . к 

’') іаіідаге нерѣдко употребляется въ см. саѵіііагі, ігпсіеге; слѣд. ѵегоа 
і'аіі^аіогіа—насмѣшливыя рѣчи. 

1!) = еѣ чиі. 
,3) = съ величашггнмъ вниманіемъ (ашЬіІіо иногда значитъ и то вниманіе, 

тотъ почетъ, который кому оказывается). . .. 
и) Два отрицанія ие уничтожаются взаимно — еі егаі поп ііізішеіа. Рібііпс- 

іиз въ смыслѣ: послѣдовательный, стройвый. _ . 
‘5) вс. Іизогіа, ва которой играли въ кости (аіеа). Нія—1ііб=дііб (шѵетЪиб)— 

Ші8 (зеиіЬиБ). 
,в) ервн. фр. у;гГісе. 
17) — игральныя кости. 
,я) военный сигналъ, дававшійся трубою. 
19) = ъ'-ур’, іиггіеиіа, і'гіШІиз. рожокъ, имѣвшій нерѣдко впдъ оапгенкн, 

въ которомъ мѣшались и изъ котораго выкидывались кости. 
20) = въ такой мѣрѣ, въ какой... 

Ъогів 3) ІіеЬеШа сштп «йиЬгі ѵевегагепіиг. Ніс ѵіг іііичігів РЫН- 
таііпй 2), иі е?1 іііий Мапіиапі роеіае •): 

\и8іі« еі ірэе тапи тѵеиит Іеиіаге ІаЪогеш, 

8р1іаегі5іагиш 4) «е ІиѵтаІіЬіт5) сошіапіеѵ іттівсиіі. РикЬге 
епіт Ьос І'есегаі, кей сит айЬис езкепі апиі тіпэгев. І^иі сит іі е- 
іціепіег Йе Іосс віапіит тейіі иѵгепіік Ітрики зиішпоѵегеіиг, 
ттс 6) (іиосіио ассеріік іп агеат 7) Іат рііае согат ргасіегѵоіап- 
ІІ8, наш «щіегіесіаѳ, пес іпіеіхійегеі Ігатііст, пес саѵегеі9); ай 
Іюс рег саІаЯі'орЬат ’) вагре ргопаіи? ае^ге Йе гиіпозо 10) Йехп 
?е гесоііі^егеі11), ргіти? Іийі аЪ ас сепіи '"І везе ѵетоѵіі визрігі- 
08иа, ехіі? іпсаІексепІіЪи?. Каткие еі іесиасиіі А3) йЬгаІитепІе рип- 
цеЬапІ ехегсііаіит сгеЪгі йо1оге8г Неріііі ргоііпиз еі ірзе .асіигиз 
соттипіопе севвапйі гет сагііаіі?, пе ѵегесгпйіат Іазяііийо 1га- 
Іегпа раІегеАиг Ег^о. иі герейшшя, еі іііит тох агріаіп ай Іасіет 
реіеге аийог айтопиіі, ехЬіЬіІа ровсепіі еві; рагііег еі Ііпіе'чп ѵіі- 
ІІ8 опивіит 4), ^иой ргійіапа ациата 15) решит саяі виЬ ірвіа аейі- 
сиіае 16) ѵа1ѵі8 ЬіраІепІіЬиі- йе іапііогів егесіо ІгосЫеаІіт І7) Іипе 
пиІаЪаІ; ^ио Йит рег оііит ^епас віссаі: І еііепі, іпіцііі, ай Рап_ 
пит 8;тШ8 оійсіі а1іі]иой ІеІгакІісЬоп тіііі есгіЬі іиЬегев. Еіаі, 
іі^иат. 8ей циой теит, Йіхіі еі потеп теіго Іепегеі Вевропйі 
розвіЬіІіа Іасіи, (|иаи ророзсікяеі Аіі еі ір8е: Нісіа ег^о, Типе е^о 
аггійеп8: ІІІісо 1!І) 8сіа8 Ліивав тоѵегі. 1 сііого ір»гит поп аЪчще 
агЬіІі .8 ѵасет21'). Ке8ропйіІ Ше ѵіоіепіег *’) еі регигЪапе, иі 5І 
паіигй ѵір Йаттеив (ЦЙйаим;ие Іасипйіае Іоп8 іпехііаибіив: Ѵійе, 
йотіпе 8оШ, пе таців Ароііо іогіе тоѵеаіпг, циой чиа8 аішппа® 

') разумѣется етояпіе за богослуженіемъ. " 
и) чиновное лицо, тесть Ернфія, другъ Сидовія, адресовавшаго ему нъ- 

"Зі Вергилія, родившагося въ Апйев, близъ Мантуи.Приводимый Сидоиіемъ 
стихі. взятъ изъ Енеиды 5. 49У. 

4) = игрокъ въ мячъ. 
потому что играли партіями въ нѣскоіько человѣкъ. 

'•) то, зятіімъ. 
7) ьрііаегіеіегічш, мѣсто, но которому катали мячи. 
*) вс. айѵегзиа еаш. 
") . ртопаІиБ р» саІабІпірЬага перекувыркнувшкгь к нова- 

лившись. 
,0) сопряженный съ иадевіемь. 

подниматься. 
*-) — усиліе. 

иІ слѣдовательно, или полотенце было шерстяное, или же им 1-лова концахъ 
длинную бахрому. 

грязь; зсіиатГі - оть грязи- 
'*’) находившейся у входа вь мѣсто, гдѣ былъ памятникъ ъіагрія. 
{7І посредствомъ блока (ігосЬІеа). 
,К1 субъектъ: Іеігазііс-Ьоп. 
'■') относится къ тоѵегі іга сотшоѵегі. 
-с") ѵасаге сЬого — вмѣшиваться въ хороводъ. 
Ѵ1) - очень живо. 
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80І11Р ай зесгеіа зоПісіІаз Ч Іат роіез поззе пиеіп ріаивит вепіеп- 
Ііа Іат герепііпа Іапиріе Іерійа соттоѵегіі Лес ріиз2) тогаіиз 
тох 8ЧО всгіЬа, ри^Шагет 31 іихіа ІепеЪаІ, ай те ѵосаіо, виЪ- 

Йііит *) 8іс еріцгатша сотрониі: 

Мапе поѵо, вей сит Гегѵепііа Ьаіпеа розсипі, 
8еи сит ѵепаіи Ггопз саіеіасіа тайеі. 
Нос Гоѵеаі риІсЬег Гасіет РІіШтаІіиз ийаиі. 
Міргеі иі іп ЬіЬиІит ѵеИіш аЬ оге Ікрюг. 

Ерірііепіизв) позіег ѵіх еиргавсгіріа регагаѵегаі, еі •) пип» 
Ііаіит еві Ьога топепіе рго§гейі ерізсорит Йе гесеріогіо ), поз- 
пие зиггехіти? І)а розіиіаіае иі ѵепіат сапіііепач- 

Ший 8) аиіет атЬо '), риіаі таіиз езі, <]чи<1(;Ш' те иирег іп 
циетпйат йіев Ъоппз м) таіе Гегепіет рагаЪоІісе вей йцигаіе йіс- 
Іаге іивзізіів, фіыіфт ехрейііит сгаз Й гі^еіиг, сіат гесепвеіе, еі, 
8І ріасеі, ейепіев і'оѵеіе; 8І йізріісеі, йеіепіев ір-позсііоіе. Ѵаіе. 

3. 

ІАЪ. VII. Ерівіоіа VI. 

8 і й о п і и з Нотіпо Ра рае Вавіііо1) заіи^ет. 

8ипІ поЬів, типеге І)еі, поѵо позігогшп сетрогит ехетріо, 
атісіііагит ѵеіега іих-а, Йіифіе еві фтй іпѵіс еш йіітітч. ех аецио. 
Рогго аиіет, ціюй ай соттітет сопзсіепііат І2) регИпеІ, Іи раіго- 
пиз, пиатциат Іюс ірзит ргаезитрііозе 13) аггорапІеп[ие Іофіаг. 
Цатпие і11і(;іііІаз теа Іапіа езі, иі тейегі йе Іарзиит еіш хззшш- 
Іаіе “) ѵіх еііат Іиае зиррНсаІіопів 15) еійсасіа іріеаі І^ііиг, сріііа 
тіЬі ев Іат раігосіпіо, <ртт йііесііопе Ьі8 йотітів, рагііег еі 

’) = ш Іоса зесгеіюга ѵосав. 
2) = такіе. 
3) записная книжна. 
4) помѣщенную ниже. 
*) такъ звался упомянутый выше 8спЬа. 
р) сшп. 
7) = Іосиз іп чиеш сцдій зе гесіріі._ 
в) неішвѣстнос произведеніе Сидонія. 
в) Ернфіи и Фшшматій. 

*°) — йіез і'езіов; таіе іегге дурно проводить. „ . ,.. 
) Думаютъ, что этотъ Василій былъ епископомъ гор. Асріяе і^.ехьіае (Аі-) 

въ Галліи. О титулѣ рара см. пр. къ Іерон. письм. СѴІІІ. 20. 
12) взаимное положеиіе. 
,в) = самонадѣянно. 
’*) піейегі йе шейегі съ Ваііѵ. 
4В) молитвы. 
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оиой 11 тетіпі ргоЬе ^ио роііеав і^пе кеизиит, іопіе ѵегЬогит, 
пиі ѵійегіт Мпйаііагіит сіѵет ОоіЬит Агёапае ііаег»зеоз теша 
ѵіЬгапІет- оно Іи врігііиаііит Іезіітоиіогит тисгопе сопйойепв, 
егѵаіа ееіегогит Іат геѵеіепііа йиат расе рстіійсит. поп 

іпіигіа ( ІЬІ йеЯео (ріаіііег ессіезіазйсаз саиіаз ізііиз аегіз ) іириз, 
пиі рессаііз регеипііит заріпаіиг апітагит, сіапйезііпо тогзи пес- 
Йит піеііесіі Йепііз аггойаі. Качкріе Іюзіів апінріив, <рю іаі Шив 
іпвьііеі ЬаІаІіЬиз оѵіит йезіііиіагит, ргіив Йогтііапііит іпсіріі 
сегѵісіЬив іттіпеге равіогит. Карие аро ііа теі тетіпепв поп 
зит. иі ііеаішкціат те Ьипс евзе гетішвеаг, диет 1оп;іі8 айпис 
аЫиепйа ЯеІіЬиз сопзсіепііа ргетаі: сиіив віегесга Іатеп, =иЪ оре ) 
СЬгівІі, ^иапйо^ие тувіісів огаііопит Ішігит газіпз егий гаЬшііиг. 
8ей пиоп.ат зирогетіпеі ргіѵаіі геаіив ѵегеаипйіат риЫіса ваіив, 
пои ѵегеЬог, еізі саграі геіит іп те Яйеі") віпівіег іпіегргев, виЬ 
ѵапііаіів іпѵійіа °) саиват ргойеге ѵегііаііз. 

Еѵапх 7), ге'- ОоНюгит, <|ио<1 Іітііет гецш зш. тріо йів- 
зоіиіочие Гоаііі і е ап^і^ио, ѵеі Іиіаіиг агтогит іиге ѵеі рготоѵеі, 
пес поЪіз рессаІогіЬие Ьіс ассизаге, пес ѵоЬіз вапсіів Іііс Йівсисеге 
регтіашиш езі. (}шп роііие, 8і гечиігаз, огйіпіз гез езі, иі еі Йіѵев 
Ьіс ригрига Ъуззосріе ѵѳівіиг 8), еі Ьагагив Ьіс иІсепЬив еі раирег 
іаіе ГегіаШг. Огйіпіз ге» екі, иі, йит іп Ьас аііе^огіса ѵегзатпиг 
Аеетріо РЬагао іпсейаі сити йіайетпаіе, І8гаё1ііа сит сорЬто ). 
Оічііпів ГС8 еві, иі, (Іит іп Ъас іі^игаіае ВаЪѵІопіз іогпасе (1есо^ш- 
тиг, по8 сшп Іегетіа ерігііиаіет Іегиваіет еизрігіовіб ріап^атив 
иІиІаііЪив, еі Аввиг іавіи ге^іо іопап8 запсіогит запсіа ргосиісеі. 
О.иіЬиз ргаезепіит е^о і‘иіи^а^ит^ие Ъеаіііийіпит ѵісівяііиштЪиа 
іпзресіів, соттипіа раііепііив іпсоттосіа іего. Ргітит, пиосі тіш 
оиае тегеаг іпігозріеіепіі, (]иаеситдие айѵегза ргоѵепегіпі іеѵюга ) 
гериіаЬипіиг; (Іеіп иной сегіит всіо тахітит еезе гетейшт іпіе- 
гіогі8 Ьотіпіз, зі іи Ьас агеа ішіпйі ѵагііз равБіопшп па^еіиз іи- 
іигеіиг ехіегіог. 8ѳ(1, (^иой іаіспсііші е8і, ргаеіаіиш ) ге§вт о 
іЬогит, ([иатциат біі оЪ ѵігіит тегііа іеггіЪШз, поп іат і ота- 
піз тоеіііЪив сиат 1е&іЪи« сіпізііапів іпзіЛіаіигит раѵезсо: іапіит, 
иі іегипі, огі, іапіит рееіогі зио саііюіісі13.) тепііо потітз 

') рагііег еі 4ной еі «щіа. 
а) — не оскорбляя. . 
8) отъ аез, аегіз, въ см. іогіііипо, ш'тгіаз. 
*) виЬ оре = оре. 
*) зависит!» отъ /сіит. 
в) изъ опасенія быть обвиненнымъ вь суетпости. 
7) Ернхц царь Вестготѳскш, 466—484. 
") Лѵк. 16. 19. Вувзиз—тонкая ткань. 
’) Преслѣдованія Ейрпхомі Христіанъ сг.авниваются съ угнетешемъ на 

рода Божія въ Египтѣ. ^ тт„„_ ол 7 
») ѵ.оіріѵо;, корзинка, съ которой ходили рабы и бѣднякп. Брвн. Псал. об- >■ 
") т. е. чѣмъ то, что я заслужилъ. 
,а) вышеусомшіутыц. 
,3) православнаго, въ противоположность Аріанину. 



асеі 1), иі ашЫ&аз атрішз 2) пе зпае ^епііз. ап зиае зесіае іепеаіргіп- 
сіраіит. Ай Іюс. агтІ8 роіеш, асег апітіз, аіасег аппіз, Ъипс воіит 
раіііиг еггогет, диой риіаі еіЬі ігасіаіиит8) сопзіИопітдие зис- 
сеззит ІгіЪиі рго *) геіідіопе Іе^ііітн, диет роііиз аззедпііиг рго 
іёіісііаіе іеггепа. Ггоріег диой йізсііе сііо саіЪоІісі зіаіиз ѵаіеіи- 
(Ііпет 5) оссиііат. иі арегіат Гезііпейз айШЪеге тейісіпат. Виг- 
йе^аіа 6), Реігосогіі 7), Виіепі8), Ііетоѵісез 9), ОаЬаІііапі 10), Еіи- 
запі11), Ѵазаіез 12), Сопѵепае18), Аизсепвев 14), тиііодие іат таіог 
питегия сіѵііаіит, зиттіз засегйоііЪиз ірБогит15) тогіе ігипсаіІБ, 
пес иШз йеіпсерз ерівсоріз іп йеіипсіогит оійсіа зийёсіів, рег диоз 
иіідие тіпогит огйіпит 16) тіпізіегіа зпЪгоёаЪапіиг і7), Іаіит врігі- 
іиаііз гиіпае Іітііет ігахіі1е). (^иат іеге сопзіаі зіс рег зіп^иіоз 
Йіез тогіепіит раігигп ргойсеге19) йеіесіи, иі поп коіит диозІіЪеі 
Ьаегеіісоз ргаезепіит, ѵетт еііат ЬаегевіагсЬав ргіогит іетро- 
гшп роіиегіі іпйесіеге 20); ііа рориіоз ехсеззи ропіійсит огЬаіоз 
ігівііз іпіегсізае ййеі йезрегаііо ргетіі. Киііа Іп йезоіаііз сига йіое- 
сезіЬиз 21) рагосЬіівдие 22). Ѵійеаз іп ессіезііз28) аиі риігез сиітіпит 
Іарвиз, аиі, ѵаіѵагит сагйіпіЪиз аѵиізіз, ЪазШсагит айііиз ЬізрШо- 
гит ѵергіит ІгиіісіЬиз оЪзігиеіоз. Ірза, ргоЬ йоіог! ѵійеаз агтепіа, 
поп тойо зетіраіепііЪиз іасеге ѵезііЬиІіз, зей еііат ЬегЬоза ѵігі- 
йапііит аііагіит Мега йеразсі. 8ей іат пес рег гизіісаз зоіит 
зоіііийо рагосЬіаз: ірза іпзирег игЪапагит ессіезіагит сопѵепіі- 
сиіа 24') гагезсипі. (^пій епіт ййеІіЪиз зоіаііі зирегезі, диапйо сіегі- 
саііз поп тойо йізсірііпа, ѵегит еііат піетогіа регіі? Т^диійет 

’) въ перевесы, знач. - непріятно, противыо- Асе! огі — онъ пропзноентъ 
съ враждою, ненавистью. 

2) = та"і8. 
я) = дѣла, предпріятія. 
4) = ію причинѣ. 
5) — болѣзнь. 
") н. Вордо. 
т) н. Периге (Регіреих). 
я) н. Роде (КІюйег). 
р) н. Лиможъ. 

,и) и. Мандъ (Мепйе). 
4‘) н. Озъ (Каше). 
,г) н. Ваза (Вахаз). 
,я) н. Комментъ (Сошшіидев). 
**) н. Охъ (АисЫ. 
1*І относится къ названію народовъ: Киіепі, Ьстпѵісез и т. д. 
,р) низшія степени клира. 
’7) мы ожидали бы Сопіцпсііѵ. 
,к) вычурное выраженіе вм. ассеріі гиіпаш врігііиаіет, диае Іаіе ргора- 

даіа езі. 
,ч) - увеличиваться. 

— тронуть. 
21) *= 'лглу.уркъ епархія, управляемая митрополитомъ или архіепископомъ, 

епархія вообще. 
В2) = ^ароіѵДя, епархія, управляемая епископомъ; приходъ. 
8Я) церковныя зданія. 
в4) = соп^гедаііо, соеіив. 

спш сіегісиз циіздис йеіип^ііиі’, зі ЪриейісТ-іопе зиссійиа ) пои 
ассіріаі йіцпііаііз Ііаегейет, іп іІІа ессіезіа засегйоіішп тогіііи, 
поп «асегйоз. Аідііе ііа дііій зрсі гезіаге рготіпііез, иЪі іасіі іѳі - 
тіпиз Іютіпіз йпеш гоіі^іопіз? Аіііиз іизріеііе зрігііиаііит Йатпа 
тетЪгогит, ргоіѳсіо іпіеііе^еііз диапіі зиЬгіріііпіиг ерізсорі, іап- 
іогит ѵоЪіз рориіогит ййет регіеіііаіигат. Тасзо ѵезігоз Сгосит 
8ітр1ісіитдие3) соііе^аз. диоз саіЬейгіз зіЪі ігайіііз еіітіпаіоз, 
зітіііз ехіііі сгисіаі роепа Йіззітіііз. Nатдие ипиз ірзогит *) зе 
йоіеі поп ѵійеге дио гейеаі: аііег зе йоіеі ѵійеге дио поп гейіі5). 
Ти засгаііззітопітп ропіійсит Ьеопііі6), Гаизіі7), Огаесі8), игЪе, 
огйіпе, сагііаіе тейіия іпѵепігіз; рег ѵоз таіа іоейегит 9) сиггипі, 
рег ѵоз ге^пі иігіиздие рас іа еппйіііопездие ропапіиг. А^іі® диа- 
і.епиз 10) Ііаес зіі атіеіііа, сопсогйіа ргіпсіраііз Х1), иі, ерізсораіі огйі- 
паііопе 12 і регтізза, рориіиз (таШагпт, диоз Нтез (тоіііісае зогііз 18) 
іпсіизегіі, іепеапіиз ех ййе |4}, еізі пип іепетиз ех Іоейеге. Метог 
позігі еязе Йі§паге, йотіпе Рара. 

4 

Сагтеп XXIII. тгЪо 15). 

Ай Сопзепііит Л'. С. 16), Сіѵеіп КагЬопепзеш. 

Сит іат рго теііііз іиіз рагагет, 
Сопзепіі, соіитеп йесиздие тогит, 
Ѵезігае ІапйіЪиз Ьозрііаіііаііз 
Сапіит ітрепйеге раирегіз сіеиіае 1‘)3 

*) = аІідиіБ. 
а) вслѣдствіе недостатка епископовъ. 
я) личности неизвѣстныя. 
*) согиіп. 
*) Сзѣдов. одинъ былъ изгнанъ далеко отъ родины, такъ что не могъ ви¬ 

дѣть ее, хотя и пользовался свободой; другой же былъ заточенъ въ предѣлахъ 
родины, и хотя и видѣлъ се, но пе имѣлъ свободы. 

") епископъ Арльскій (Агеіаіе), ок. 462 г. 
7і епископъ гор. Ріека (Піег, въ древн. АІЪесе). 
") епископь Марсельскій. 
") между Римлянами и Готеами. 

|0) - иі. 
”) рпнсіршп. 
П’І = поставленіе. 
,Й) — гецпиш. 
иІ не допустивъ ихъ сдѣлаться Аріаналш. 
4Т) н. ХагЬоппе. . л, 

ѵігшп сіагівйітшп. Съ Копсенціемъ СидоніЙ состоялъ вь перешюкх. 
Метръ этого стихотворенія есть ѵегзив рЬаІаесіш, о которомъ см. ер. іѵ. іі. 
стр. 470. 

,7) пастушеская свирѣль. 



5. Шіго іп сагтіпа іи іиЬат гесішіеш *), 
Сопѵег8о огйіпе2). ѵегвіЪич сііазіі 3) 
8иеіига ] іиіеге 8Іс*)таіД55) зойаіет. 
Рагеі тпиза ііЪі, вей іпцтйепіет е) 
Ми Но саиііиз Ьіпс зііішп тоѵеЪіі; 

10. Хат сит сагтіпа розіиіев йізегіс, 
8иайев ксгіЬеге, зей іасіз іасеге 71. 
Кирег ^^1ай^^1рейап1е 8) сит сііаіо 
Ігез РЪосійа Яехііаз^ие Ваіаз і0), 
ІПизігез іііиіізаие и) ргаеіі^ие 

15. ІТгЪев, рѳг йио сошиіитп ігораса: 
Хат Магіѳт іпііі ізіа Іиііапит 12), 
ЕС Вт іо йисе 13) паиіісит йігогет; 
Ай Ьаес 14) Теиіопісаз сгиепіа ри^пав, 
Егесіит еі Магіит, сайепіе СітЬго, 

20. МІ8І8ІІ тіЬі тиіііріех роёта, 
І)осішп, поЫІе, іогіе, йеНсаіит. 
ІЬапі Ьѳхатеігі вирегЬіепіев, 
Еі ѵейіі^іа іипсіа 15), вей тіпога 
Рег диіпов еіері16) рейев ГегеЪапЦ 

25. Мівівіі еі ігіріісів іпеігит ігосііаеі11), 
Зропйаео еоіпііапіе йасіуіі^ие 
Г)и1сев ІіепйесавуІІаЬов, іиітщие 
Віапйо іепоге 18) 8оШтп Іідазіі. 
Шигат реіітіігдие геййіти^ие: 

30. Кат ^^юй сагтіпе рго іпо герепйо. 

*) ІиЬа указываетъ на героическую поэму, которую прислалъ Конвенцій 

С«донію.потОМу чт0 слѣдовало би ожидать стихотворенія сперва отъ Сидонія. 

8) — ехсііа&іі- 
*) т- е. ѵегвіЬиз. 

т. е. чиаш іи. 
ь) про эротическую поэзію. .л_„по „1п 
7) срвн. Іеров. ерівіоі- 1.ІИ. ѵосе ше ргоѵосаз асі Іоцшчкіит, іеггев еіо 

(ріепііа. 
8) е^ио. . 
9) Марсель (МаввШа), какъ коловш Фокеііцевъ. ...„„и 

10) Ваіае, собстп. городъ близъ Неаполя, знаменитый своими 
водами. Здѣсь, въ см. нарицательномъ, про А^иае Ьехііае (в. Аіх), также им в 
цѣлебные источники. 

121 Маге Іиііапив— храбрый, воинственный Юлій (Цезарь), ко горни ввялъ 
Марсель въ 4В г., послѣ долгой осады. пт™™,,. 

13) Бруть начальствовалъ надъ флотомъ, блокировавшимъ марсель. 
") т. е. Асі пае Зехііае, гдѣ въ 102 г. Маріи разбилъ Кимвровъ п Тевтоновъ. 
1,;) такь какъ они непосредственно слѣдуютъ за гекзаметрами. 

елегическій размѣръ, пентаметръ. . „ *я_ 
ІТ) трохаическіе триметры, которые, въ соединеніи съ спондаичесьн 

висомъ и слѣдующимъ за иныъ дактилемъ, образуют ь гепдекасиллабы. 
18) сдѣлавъ такимъ образомъ своимъ должникомъ. 

Нос сепедйдаа Ьшгііпт Іиапіт еяі. 
(Дпй ргітшп ѵепеѵеѵ с.оіатпие рго Іе 2)? 
\і іяііог раігіат раігетфіе іихіа; 

цидацигет 8іЬі ѵіпйісаіе явЯтиіт 
35. Рг®іІ іигг Іосит, Іатеп песеиие ечі 
Шага ѵіпсеге, риае рагіі рИгепІР5. 

Чаіѵс, ХагЪо роіеііа ипІиЪгіІаІе, 
НгЬр еі гиге 3) яітиі Ьоиия ѵійегі 
\Іигщ, сіѵіЬие, атпЬіІи, ІаЪегпія, 
Рогіі?, рпгіісііио. Того, Іііеаіго, 

40. ПеІиЬгіч, сарііоіііз 4), топеііч 
Тііегтія, агспЬия, Ішггоія, таееШві 
РгаІі8, ГопІіЪич, ішпіія, еаііпік •), 
І'Йірпіі, йшпіпе ’). тегсе “), ропіе, ропіо; 
Синя (ріі ѵепегеге іт-е “) ЙІУ08, 

45 Т.епаемііі |0), Сегегеш, Раіет '‘І, Міпѳгѵаій, 
8рісі8 12), раітііе 13), равспш1]), ігареіій Щ; 
8о1І8 Й8е ѵігія, пес ехреіііо 
Хаіигае аихіііо, ргосиі іеіісіія 
Рготепв топІіЬие аіііиз саситеи. 

50. Коп Іе іо85а раіепв, пес ЫерШагит 
ОЪіесіи яийіит И) согопаі іщбег; 
ІСоп Іи тагтога, Ьгасіеат ѵіігитрпе, 
Хоп Іе8Іш1шІ8 Іпйісае пііогет, 
Х’оп 8і пиая еЬоі ів ІгаЪев, геГгасІів 

55. К08ІГІ5 ') МагтагісіІ8) йейеге Ьаггі Ів), 
Кіців тоепіЬив, аигеачціе рогіая 
Ехогпав Аяатіісів ІаріІЬя 20); 

О 1 процентъ со ста (платившійся въ мѣсяцъ, что въ і одъ составляло 12 „)■ 
з) = ради тебя. 
я) деревни, окружающія городъ. 
‘) въ см. нарицательномъ, оро городскую твердыню (агх>. 

") Хагііо находи "Твёдалеко отъ моря, и потому въ вемъ не удивительно 
видѣть солеварни. 

7) р. Аі;іх. (н. АиФе). 

■) потомуГ что1 ОНИ въ изобиліи награждаютъ тебя своими дарами. 
'«) -= Лг(ѵаТо;, Вакхъ. 
“) богиня скотоводства. 
•2) какъ даръ Цереры. 
,3) даръ Вакха. 

•*) даръ Минервы, которая произвела первое оливковое дерево. 
’*) оЬіесіиз виіііши — вийез оЬіесіае. 

'“) Мапііагіса' часть Африки (н. Земля Варка); здѣсь вм. Африки вообще. 

*) Намекъ1 о'аѴ и. ^ »*»Й! 
шпанкою ивображеиы остатки пиршества (Ига. XXXМ- 601. Здѣсь Аьаг 
Іаріііі въ см. орив пшЕІѵит. 
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8еЛ рег зешігиіаз зирегЪиз агсез, 
ОзіепЛепз ѵеіегіз Лесиз ЛиеШ1). 

60. І^иаззаіоз §егІ8 іеііЪия тоіагез-). 
КапЛапЛЬ ргеііозіог гаіпіч. 
8іпі игЪез аііае вііи шіпасев, 
І^иаз ѵігез Ііитііев рег аііа3) сошЗітЦ 
Еі рег ргаесірііез 1 оса Іа сгізіаз 4) 

65. Хитдиат тоеніа саеза ^Іогіепіиг5 ): 
Ти риізаіе 6) ріасез, іиіепщие Іогіет 
ОррпрпаОо разза риЫісаѵіі. 
Хипс іѳ тагііиз 7) Ше гесіог, аісріе 
Ма$по раіге ргіог, Лесиз Оеіагшп. 

70. Котапае соіитеіі яаіиздие ^епііз, 
ТЬеоЛогісш 8) атаі, зіѣідие 6Лит 
АЛѵегзоз ргоЪаі апіе рег ітпиііиз '*). 
8еЛ поп Ьіпс ѵіЛеаге Іогіе іигріз, 
(^иоЛ іе тасЬіпа 10 *) сгеЬга регіогаѵіі, 

75. Хатдие іп согроге Іогііит ѵігогит 
Таив езі атрііог, ашрііог еіеаігіх. 
Іп сазігів Магаііюшіз тегепіет 
Уиіпиз поп ІіаЬшззе ^гапЛе ргоЬгит езі; 
Іпіег риЫісоІаз 1Х) тапи Іегосез. 

80. Тгипсо Мисіиз 18) етпіпеі Іасегіо; 
Ѵаііиіп Саезагіз орргітепіе Ма§по 13), 
Іпіег іоі Іасіез аЬ Ъозіе іиіав 
Ьіізсиз 8саеѵа 14 *) Іиіі та^із Лесогиз. 
Каиз езі агЛиа Лига зизііпеге: 

85. Ірпаѵіз, ІітіЛіч, еі ітргоЬаііз 

l) ЬеШ. 
5’^ высокія укрѣпленія. 
3) вс. Іоса. 
*) горный гребень. 
■) порядокъ: тоепіа "Іогіепіиг пшпдпат саеза (еезе). 
*) мы ожидали бы: рнІчаПіз. 
7) ЬеШсовие. 

.„ я) Читай какъ 4 сложное слово. Ѳеодорикъ II или младшій, царь Вестготе- 
скій (Сеіае - (тпІЬі; смѣшеніе перѣдкое), сынъ Ѳеодорика 1-го (I 451), съ 453— 
46Ь. _См. Сидоній ерізі. 1. 2. Онъ здѣсь аовется соішпеи 5?о1и«іие Котапае 
кепііз, потому что заключилъ дружественный союзъ съ императоромъ Майо- ! 
ріаноыъ. 
... В| апІв относится кь Іитиііиз. Смыслъ: ТЬеойогіси$ ргоЬаі (- зрегаі) іе 

8іЬі бдит Іоге, еопіесіапдо ід ех ео, диод апіе. іп Іитоки адѵегыіз риігеш зиит, 
іи орри^паііопет еіиь іогіііег визііпиізіі. 

ac) осадныя орудія. 
въ см. парнцательномъ: другъ, защнтпикъ парода. 

) Муцііі Сцевола. 
13) Рошреіо. 

м) Саезіиз Ясасѵа, центуріонъ, отличившійся на битвѣ Цезаря с ь Пом нее ыъ 
при Диррахіумѣ: несмотря на потерю глаза и множество ранъ, онъ не оставилъ 
своего поста. | 

Миіііип гіт>шіг оііоза ѵігіиз *). 
С^иіЛ диоЛ СаезагіЪиз 2) Іегах сгеапЛіз, 
Реііх ргоіе, ѵігит 8) зітиі ЛеЛізіі, 
Хаіоз 4) сит ёевіКіге ргіпсірапіез? 

90. Иат пиіз РегзіЛіз ехреЛШопет, 
Аиі ѵісігісіа сазіга ргаеіегіѣіі 
Сагі ргіпсіріз, еі регатЪиІаіит 
Котапіз Іе^іотЬиз Хірііаіет ,г’), 
Тит, сит Іиітіпе саріиз6) ітрегаіог 

95. Ѵііат ІиІтіпіЬиз рагет реге^іі? 
Ніз іи сіѵіЪиз, игЬе, гиге роііепз, 

Сопзепіі тіііі7] ё'і^піз а^те раігепх, 
Шит сиі піііЛі заіез гі^огдие 8) 
Еотапия Іиіі Аііісо іп Іероге. 

100. Нипс Мііезіиз еі Тііаіез 9) зіиреге 
АиЛііит роіиіі, зітиідие Ьітіі,с) езі 
Хоіиз <]иі Сіеоѣпіиз іпіег агсез. 
Еі іи диі, РегіапЛге, Ле СогіпіЪо ез, 
Еі іи чиет ЛеЛегаі Віаз Ргіепе и), 

105. Еі іи, Ріііаее, ЬезЪіиз зорЬізіез; 
Еі іи <|иіЛ іеігісіз 12) роіѳпз АШепіз, 
Л7іпсіз 8осгаіісаз, 8о1оп, раіаезігаз13), 
Еі іи ТѵпЛагеіз заіиз Тііегарпіз 14) 
СЪіІоп, Іе^ііего ргіог Ьусиг^о. 

110. Хоп 13) Ьіз зі ѵоіиіі, ѵасапіе сига, 
0>шз зіі зіЛегіЪиз поіаге сигзиз, 
Ріѵегзаз Агаіо 16 *) ѵіаз сисиггіі: 
Хоп Ьипс сит ^еотеігісаз аЛ агіея 
Мепіеш сотрозиіі, зедиі ѵаіеѣаі 

М т. е. доблесть, не употребленная въ дѣло (оОоза), сильио гнѣвается на... 
Ѵігіиз, въ соединеніи съ і^паѵі и гітіді образуетъ нѣчто въ ролѣ охутогоп. 

я) разумѣется императоръ Каръ (281—282) и его сыновья: Каринъ и Ну- 
меріааъ. 

8) Каръ. 
*) сыновья Кара. 
Б) горная цѣпь въ Арменіи. 
") — Іаеіш. Коръ иогпбъ отъ удара модніп, ири осадѣ гор. Ктесифона. 
7) РаГіѵ. еікіс. 
8) = веѵегііаз. 
в) Оалесъ, уроженецъ Милита, одинъ изъ семи мудрецовъ. Остальные 

перечисляются тотчасъ же. 
10) городъ пв о-вѣ Родосѣ. 
“) гор. въ Іопіи. 
121 въ противоположность позднѣйшей изнѣженности. 
'*) занятія философіей нерѣдко сравниваются съ упражненіями па- 

лестритовъ. 
**) ТЬегарпае, вграпѵаі, недалеко отъ Спарты, тутъ была погребена Елена, 

дочь Леды и Тиндара. 
іВ) относится къ йіѵегваз. 
1Л) знаменитый астрономъ, ок. 272 г. до Р. X. См. Лактаиц. V. 5. 
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115. Г.чсШірб ') зраіішп «іеи* ОІутрі аі; 
Яоп Ііипс. 8і ѵоіиіі гоіаге 3) гііѵііітпоз. 
Унісциатп ргоровііо ѵігшп тогагі 41 
Сіігузірриз*) роіиіББеі ех асегѵп. 
Шс сит АтрЪіопіае с) БіийеЪаі агіі 

120. Ріесіо 7) роііісе, ѵосе, ІіЫагрге, 
Тіігах ѵаіея в), ІІеііБ Агсая в) аЦие РІюеЬич 
Отпі сагтіпе рові егапі. еі ірзаБ 
Міі888 поп ііа птбісаб риіагев. 
Шс 8І вугтаіе ,0) снііііб еі соИгапт 

125. Іпігазвеі Бетрі Аііісит іііеаігиго» 
Се88І88епі Зоріюсіев еі Еигірійев; 
Еі 8І риірііа “) ррѵвопаге боссо 12) 
Сотоейпе ѵоІиІББеі, Ьиіс іеѵаіо 
Раітат іи (Іірііо ,3) йагев, Ліепапсіег ' *). 

130. Ніс сит 8. пірейет 8іі1иш ’*) роІіЬаі, 
Зтугпаеае 16) іпсіиіе йосічб оійсіпае, 
Апі спт 8е ЬІБІогте (ІаЪаі веѵегае, 
Ргітоз ѵіх роіегапі Іосоа іиеп 
Тоітепб ІІеѵоЛоіив, Шпат Нотсгия. 

135. Хоп І5іп роііог Йіізвеі оііт, 
ріпі п) Рапйіопіат 18) тоѵеЬаі аѵіе 
Огаіоі саѵеат ішпиііиоаиз, 

') Евкдшѵь, современникъ Птолемея сына Лага, ок. 320 г. до I . X., внаме- 
іііітѣнінш греческій геометръ. 

я) — саеіит. 
®) ервн. Ювес. Г». 449. зегшоле гоіаіо. 

порядокъ: поп_цшзциат тогагі ѵігит ех ргороеііо асегѵо нисколько 
не ааде ржать, предложивъ вмѣстить въ метръ соритъ. Ех асегѵо^асегѵо. 

5) стоическій философъ, т 208 г. доР. X., изобрѣтши много софистическихъ 
формулъ, и между прочимъ соритъ, ейро; (асегѵнз). _ 

®) Ашріііоп, 'Аосрьшч, знаменитый легендарный музыкантъ, подъ звуки лиры 
котораго выстроены были Ѳиванскія стѣны. Агь Аиіріііопіа тизіеа. 

7) п).г-/.т?йч, родъ смычка, которымъ проводили во струнамъ лиры, лпогда 
но нимъ проводили и большимъ иальцемь (роііехі. 

ОгрЬеиз. 
Гаи. 

|и) = зіоаа. длинная, волочившаяся но землѣ одежда, носившаяся обыкно¬ 
венно трагическими актерами, равно какъ и соПшгппб, *й»оРѵсг, обувь на высо¬ 
кихъ подошвахъ. . „„„ 

1() = ЛьуЕил, ближайшая къ зрителямъ часть сцепи, гдѣ происходили раз¬ 
говоры. 

,3) обувь, вродѣ башмака, носившаяся актерами въ комедіяхъ. 
п) Іеѵаіо гіірііо. какъ признаніе себя побѣжденнымъ. Такь дѣлали гладіа¬ 

торы, уступавшіе пальму противнику. 
ѵі) знаменитый комнкъ, род. 342 г. до Г X. 
’8) зепірез 8-Шиз - Іісхятеігг. 
,г) Гомеръ считается здѣсь уроженцем!» Смирны- 
,7) т. е. Цетозіііепсв. 
’к) Аіііепіепзет, отъ РаікІТоп, Пэѵо-вм, царя Аѳинскаго. 
**) саѵеа, пространство, занимаемое зрителями въ театрѣ. 

8еи Ііівешп ') гарегеіиг *) іп РЫИрршп, 
Саиваш вен Сіезіріюпііз 3) асіііагеі. 

140. Ѵіг зетрег рориіагііаіе сгезсеп^, 
Еі іизіе гекійепв іп агсе іапйі *), 
ОиІ іаЬго 5) "епііоге ргосгеаіиз, 
Огіз хпаіиіі ехроііге Іітат 6). 

(2иій ѵо8 е1<хрііі 7) сапат Еаііпі, 
145. Агріпаз э; Раіаѵіпе 9)Т Мепінапе 10), 

Еі Іе сотіса іщі Йоеев, Тегепіі11), 
Еі Іе іѳшроге чш ваше §еѵего 
Огаіоз, Иаиіе 18), ваіей Іероге Ігапзів 13)? 
Еі Іе тиііітойа заііз гі) ѵогепйиш 

150. 8сгірІогшп 15) питеговііаіе, Ѵагго 16)? 
Еі Іе чиі Ьгеѵііаіе, Сгівре 17), роІІевѴ 
Еі диі рго іе) іщепіо Ііиепіе 10) паііі, 
Сотеіі Тасііе 20), ев Іасепйпз огі? 
Еі Іе МавзШепвііші рег Ііогіов 

155. 8асгі віірііів, АгЪіІег 21), соіопшп 
НеИезропІіаео рагеш Ргіаро? 

*) извѣстенъ разсказъ о томъ, что Филиппъ окривѣлъ, будучи пораженъ 
стрѣлою въ глазъ. 

-) вс. іга. Разумѣются Филпшшки Димосеена. 
3) рѣчь о вѣнцѣ или за Етнсифонта, предложившаго народу о наградѣ 

Димосеена золотымъ вѣнцомъ.—Замѣтьте просодію: СЬёзірЬоп ( = Кт-^зіаш-ѵ). 
*) еіоциелііае. 
*) Отецъ Димосеена былъ кузнецомъ. 
с) Ііта, пила, какъ инструментъ слесарный; Ііша огіз — отдѣлка иропзно- 

піепія, съ намекомъ па старанія Димосеена устранить природные ведостатки 
своего выговора. 

7) *= еіоциепііае. ЕІоциі есть Сен. въ зависимости отъ Агріпаз, Раі„ Мал. 
на подобіе Сеп. циаіііаі. 

®) Ппцеронъ, уроженецъ гор. Агріпит, въ Лаціумѣ. 
*) Титъ Ливіи, уроженецъ гор. Раіаѵіиш, и. РагІоѵа. 

4и) ВиргігліГі, родившійся въ мѣстечкѣ. Апбез, близъ Мантуи. 
'') Тегепііив Аіег, современникъ Сципіона Младшаго, р. комикъ. 
,5) Т. Массіив Ріаиіиз также комнкъ. 
”) ервп. Шегопут. ер. ЬѴІХ. Ріаиііпа сіоциепііа. 
іЛ) = тгай. Нерѣдко у Сігдонія. 
1Ч) ОТЪ БСГІрІши, І. 
М. Тегепііиз Тагго, современникъ и другъ Цицерона, знаменитый іюліі- 

гиехоръ. 
17) С. Раііивііив Сгізрив, стиль котораго отличается краткостью-Модестовъ, 

Исторія р. литер. Т. I2. стр. ЗоУ и ел. 
ін) = оЬ. 
,в) изъ эпитета Яиепз надобно думать, что іп^оиіиш принимается здѣсь въ 

см. изложенія. 
20) извѣстный историкъ, современникь Домиціана. 
21) Реігопішз АгЪіІег, совремеивнкь ІІерона, авторъ дошедшаго въ отрыв¬ 

кахъ романа: Яаіугісбп (зс. ІіЬгі). ІІзъ словъ Сидоиія видно, что у Петронія была 
вилла близъ Марсели и въ ней находилось дерево (вЬірез), посвященное богу 
садовъ, Пріапу, почитавшемуся особенно на Геллеспонтѣ. Ргеііег, Кот. Муііюі. 
оУб. Кромѣ того, Сидопій па8ываетъ и самого Петронія подобнымъ (раг) Пріапу, 
принимая во вниманіе эротическій колоритъ ею романа, ибо Пріапъ былъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ іі божествомъ эротическимъ. 

зо 
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Еі ѣе сагшіпа рег ІіЬіДіпоза 
Хоішп, Хаао Іепег х), Тотозчие тізвііт 
(Зиопйат Саезагеае пітів риеііае 

160. Рісіо потіпе зиЪйПит Согіппае? 
(^иій сеівов Йепесаз 2) Іодиаг. ѵеі Шит 
<іпеш йаі ВіІЬШв 8) аііа Магііаіет 4і, 
Теггатт іпйі^епав ІЬегісагит? 

чио8 йирКсіЪш ііщаіа іаесііз 5) 
165. Агрепіагіа Роііа €) йаі роёіав? 

ПШІІ08 ') ѵагіі 8Іі1і геіехат, 
Агуиіі, Іепегі, §гаѵів, йісасіз? 

Сопзепііиа айиіі, ІаѣеЪапі 8). 
Ниіс зитті іп^епіі ѵіго, яітиідие 

170. 8шптае поЬШШів а^ие Гогтае 
Іипсіа евѣ Іетіпа, (ртае йоппті ай тагііі 
Ргіясі ішірпіа ігапеіегепй Іоѵіпі °), 
ІтрІеѵН ІгаЪеів 10) Іагет п) ворШае. 
8іс іпіга ргоргіов ІіЪі репаіез, 

1/5. Сопзепіі, раігіае йееш зирегЬит, 
Гавіія и) ѵіѵіі аѵіів, раѣегдие ІіЪгіз. 
Наес рег віеттаіа 13) іе 8а(.І5 роіепіет, 

Мотт сиітіпе вей роіепііогет, 
N011 ро88іт тегііа еопаге 14) Іаийе, 

180. Кее 8І те Ойгуяіо 15) саиепв іп апѣго, 
Миа Ые ІхерійапШшя Лиепіів, 
Саиіев рег Скопит 16) геяиііаі ЕЬгия 17), 

Ргіпссрв 1) іпвіііиіввес іііе ѵаішп. 
Сит йиісев апітаіа ваха сіюгйас 

185. І'еггепі рег ВЬойорсп 2) ѣгаііепіе сапіи, 
Еі ѵегва ѵісе іопіі Ъив іі^аіія, 
Теггаз сштеге сорегепі апііеіаз; 
Кес поп Івтага 3) 80ІіЪив раіегепі, 
Аигііа 4) сЬеІуп 5) ехреіепіе вііѵа, 

190. Еі пиШ гезоіиЫІез гаіогі 
Сигѵаіа гиегепѣ піѵез аЬ Ояяа с;, 
8іапіет аиі 8іг утопа 7) Візіопез е) ѵійегепі 
Сит сагтеп гарійив Іаіех віИгеі; 
Хее 8І Реііаео йаіив 9) ЬітетЬгі 

195. Асі Сепіаигіса ріесіга сопзіШзяет, 
Ніппііпт йиріісів Іітепв та^іеігі; 
Кес бі те йосиЕвеі; іііе 10) &гі, 
11188118 разсеге циі ё’ге^ет еві сііепіів 
Атріігуві11) ай йиѵішп, йеиз ЬиЪііІсив, 

200. (^иой бегги^іпеов12) Сусіораз агси 
Бігаѵіі, ейЬ ІлрагевдіЪив сатіпіз 18), 
ѴіЪгапв р1іі8 цгаѵе 14) Мтеп іи за^іШі. 
Іат ргіто Іепего саіепіет аЪ огіи, 
Ехсереге віпи поѵет аогогев 1б), 

205. Еь Іе йе ^епіігіее ѵа^іепіеіп 
Тіпхетпі ѵіігеае ѵайо 16) Нірросгепев 17); 
Типе Ііас тегви§ адиа Іодиасіз ипйае, 

) Р. Оѵійіііб ^іа8о, современникъ Августа, сослаивый въ гоп. Тоогі (н. Кю- 
етецдже, въ Добруджѣ) по неизвѣстному поводу; думаютъ, что съ одной стороны 
виною ссылки были его безнравственныя стихотворенія, съ другой—преступная 
связт. съ дочерью Августа (риеііа Оае?агеа), Юліей, которую Сидоніп отоже¬ 
ствляетъ съ воспѣваемою Овидіемъ Кори иною. 

2) Сенека риторъ, отецъ, и Сенека—философъ, сынъ знаменитый учитель 
Нерона. Онъ нылъ уроженцемъ Кордубы (и. Кордова), вь Испаши. 

1 городъ вь Испаніи, теперь не существующій, 
извѣстный своими эпиграммам и; современникъ Домиціана. 

(.) = соширю, поточу что бракъ совершался прп свѣтѣ факеловъ. 
1 знатная матрона,, жена поэта Лукана, современника Нерона. Ея второй 

. жъ неизвѣстенъ. Думаютъ, что это былт Иашшйі Стаціи, тоже иоэтъ, совре¬ 
менникъ Домиціана. 1 

7) 5С. 8СГІрІОГ€‘8. 

р ™ аЛеъзеІ, Іаіегеиі ( - і^поіі евзепі). 
) 1' ,аѵіи8 Ѵаіеію ІОѴІ1Ш8, отличавшійся военными подвигами, былъ консу¬ 

ломъ вь царствованіе Ваіентпніана І-го (т 375І. 
!Э = шаіогіЬие Ігаііеаііз. С.ѵ. прим, къ Григ. Тѵрск. Ь. іг. X. 1. 

) = ііотиш. 
8С- соцвиІагіЬпв, списки, вь которые заносились плена копсуловъ. 

) - от-у ііа, ]юдосзовіе. 
“) = ргаесіісаге. 
“> ОЛфае, народъ во Ѳракіи. Оіігузіое = Ѳракійскій. 

) Скчщ«?8 также я;или во Ѳракіи. 
*7) ЕЬгпз пли ІІеЬгив, во Ураніи, н. Марііца. 

9 Орфей, жившій во Ѳракіи. 
ѵ) одна изъ высочайшихъ горныхъ цѣией но Ѳракіи. 
*) или Сісошіш ІІОИ8, горная цѣпь во Ѳракіи. 
4) Погас Сагт. 1. 12. 11. (Огрііеа) Ыапйит «Ф аигііан йіІіЬия сапогіз Рисеге 

^паегсик. 
5) ~ х*Хас, іезбисіо, Іуга; первая дира, ио преданію, была сдѣлана Герме¬ 

сомъ пзъ щи та черепахи. 
9 гора на границѣ Ѳракіи и Ѳессаліи, н. Кіаваѵо. 
7) рѣка во Ѳракіи, н. 8гата. 
8) народъ Ѳракійскій. 
Р) Подобно Ахиллу, который былъ отдано, на обученіе Кентаврѵ (получе¬ 

ловѣку и полуконю—ЫшетЬгіе, Фиріех тадізіег) Хирону, жившему’ на горѣ 
Іеіюп (Реііасиз). Онъ обучилъ своего питомца музыкѣ. 

*°) Аполлонъ, пасшій въ наказаніе стада царя Ѳессалійскаго Адмііта (Асітё- 
іи5, А'М-гро;). 

") рѣка Ѳессалійская. Еіиѵіш АіпрЬітзі сказано также, какь Йишеп Шіепі. 
-) Киклопы представлялись ковачами, и потому были покрыты сажей (іег- 

т#о; собств. р;ка па желЬзѣ). 
1!) Ілрііга (н. Ырагі), вулканическій островъ близъ Сициліи, подъ которымъ 

древніе помѣщали кузницу (сашіііиБ, торыь) Су л кап а. 
**) — егаѵіиз, чѣмь ту, которую сковали*Киклопы для Юпитера, и которой 

тотъ поразил'!, сына Аполлона, Эскулапа. АІстя за его смерть, Аполлонъ пора¬ 
зилъ своими стрѣлами Киклоповъ. 

**) Минае. 
1П) ипйа. 
і7) псточопкъ на ВіотіГіской горѣ Геликонѣ, посвященный Музамъ. 

30* 
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Рго Лисіи тацс 'I ІіЦегав ЪіЪізІі; 
Типе Іи іат риег арііог 2) шарійіго, 

210. ЦивдВД гііеіогѵаі іпзіі шііопк, 
Уиіаріісі "і аттаіісаіі.с аиі риіаезігае езі ?), 
8ісиІ іат Іеііег йаизегаз ѵогазіі. 
Еі іат Іе аиіа *) іиііі3), ріиаеріе ргіпсеря 6) 
Іпіег сопзрісиоз "Іаііт Іосаѵіі. 

215. Сопзкіогіа7) грю; Ьаііепі, ІгіЪипоз, 
\ачігріе еі ригригеиз в) іп агее гертп 
Ргаееззе оійсііз Іиіе зоіекаі. 
Мел ее поЪШіаІе е; и о е 1 тегеЪапі 
Тапіит сиітіпіз еі сіесна зіирепйит 

220. Зсгіріі аппаиЪча іпйісапі Ьопогев. 
Шпс 9) Іи тіііііат весиіиз атріат 10), 
Сабігешет Іісеі атрііаге сепзит 
Рег яіІГгаріа іизіа йеЪишвеа 
8о1етпіз іатеп аіяііпепз Іисеііі11), 

225. Рата ріив Іосиріеб Йотшп гесііві . 
8о1ит (рюсі йейегав Іиит риіапйо 
Тит ві іогіе Тиіі (рюгі ітрегаіог 
Еоав г) зосегі 13) ѵепіге іп аигез 
Еійо іпіргргеіе ’М ѵеііеі еі регііо, 

230. Те соттеггіа йиріісіз Іедиеіае І5) 
Боі іит воіѵеге ргоііпиз ІгреЬаІ. 
О, зойез 16), сртИепв ІіЬі Іогріепіі. 
Вуалпііпл зорЬоз 17) йейеге гвщіщ! 

*) — та^із- 
э) йосііог. 
г) порядокъ; аиі дивдиісі п т. д. 
л) = дворецъ императора. 
л) = аЪьІиІіІ. 
6) Ріасійиз Ѵаіепітіапиз, 425—455. 
т) = Императорскій совѣтъ. Въ немъ Конвенцій былъ поіагіив, дѣлопроиз¬ 

водителемъ. Раиыие же онъ отправлялъ должность ігіЬипив, иродѣ чиновника но 
особымъ порученіямъ. Впрочемъ, была должность ТгіЬипі поіагіогшп (ЬпЬши еі 
поіагШ, считавшаяся весьма почетною. 

*) = императоръ, порфироносецъ. 
°) іісіііпс. 

1С) какую-нибудь видную военную должность, вовремя исполненія которой 
можно было законнымъ образомъ (рёг ЕоЯтздіа іизіа) увеличить имущество (сеп- 
8п$), которое, такъ какъ пріобрѣтается на ноенной службѣ, зовется еазігепзіз. 
Впрочемъ, сазігепзів, сотев сазігепаіа, была также одна изъ высшихъ придвор¬ 
ныхъ должностей, которая удобно можетъ быть разумѣема_п здѣсь. 

'*) = доходъ. АЫдпсгс съ Оеп. грецизмъ, встрѣчающійся еще у Горація. 
,8) отъ Еов {'Но>;), восточный, _ . 
,3) Плццндъ Вадентпніапъ былъ женатъ на Евдокіи, дочери Ѳеодосія Млад¬ 

шаго, царствовавшаго ня Востокѣ. 
14) рег іпіегргеіет. 
’5) п Греческаго и Датпнскаго языковъ. 

= ВОЙЯІІ8. 
,г) = какъ восклицаніе одобренія. 

I 

Еі Іе вей ІаііаЫег ‘) вопапіет 2), 
235. Тапіс|ііат Котика8) ваіит ВиЪипа*), 

8еи 1іп§иае Аг§о1ісае ’) гоіипйііаіе 
Шйапіет, МагаІЬопе вей сгеаіит 
Ріаийепіев зіириеге ВоврЬогапі*), 
Мігаіі тіпиз Аііісов аішпши! 

240. Ніпс 8І Іоесіега воіѵегепіиг огЪі8 
Расет, Іе тейю 7), йагопі іегосез 
СЬітпиз в), Ваиготаіев “), Ѳеіев, Оеіопиз “). 
Ти Типсгит11) еі ѴасЬаІіт 12), "Ѵіаигріп 13), 

АШт 14), 

ІТапсогит еі репііізвітав раіийез 
245. Іпіі'аге: ѵепегапІіЬиб ВісатЪгіе 15). 

8о1І8 тогіЪиз іпіег агтпа Іиіие. 
Ти Маеоіійа 16) Савріавгріе рогіаз 17), 
Ти Йихіз18) е.'ріііаіа Шсіга “) РатІЬіз 
Сопзіапз іпігерісіішсіие зіе айиез, 

250. ІЛ, Іазіи розііо іитепііа аиіае, 
уиі 8ирга заігараз еейеі Іугаппив, 
Кисіапв20) зетійейт ргоріпчиііаіез, 
[ліііаііітгі ІіЪі Йееіегеі Ііагат 21). 
Ти, 8і риЫіса іаіа поп ѵеіагепі 

255. ІЛ Вугзат реіегев22), ѵеі АІгісапае 

*) отъ Іаііаііз (ерші. Іиррііьг Оаііаііз; Каіішн)—латішскш. 
*) — Іоциі. 
®) = Вотана. 
*) одна ивъ улицъ Рима. 
5| — Сгаесае. 
е) тѣ же Византійцы, ибо Византія лежитъ на Босфорѣ. 
т) = при твоемъ посредничествѣ. 
8І = Гуннъ. 
") = Сарматъ. 

40і Скиѳскій народъ, жившій ок. Дова. т 
«) разумѣется рѣка, протекающая возлѣ гор. Тші^гиш, иначе Ациае 8ра- 

йапае, в. Спа. 
,2) н. ЛѴаЬаІ, ЛѴааІ, з. притокъ Реина. 
**) = Везеръ. 

,Б) Германская народность. См. Григ. Турок. Ь. Гг. 2. 31- 
,с) раічз Маеоііз—Азовское море. . „ 
,7) горный проходъ в а Кавказѣ, между Мидіей и Гирканіет 
<«) = лешій, быстрый. Парояне. жпвгаіе въ теперешнемъ Хорасанѣ, отіи 

чались особенно какъ наѣздники. . ^ чч*пі. въ янач. 
1В) главн. гор. Бактріавы, нровгшщп Персидскаго царства, здѣс 

страны, обитаемой Парѳянаии. . 
7и) съ презрѣніемъ про авуіш, исходящіе изъ устъ няпптовъ. 
а|) отъ Ііагаб, еа, ш. Такъ ввалоя головной убор» “|™™ЫтШ1=нередъ 

Ъипашв, нотому ато былъ укра теиъ наображешем ь полумѣсяца, им нерьд 

тобою;.) порядокъ: Ві іаіа поп уеіагепі, иі Іи реіегев... Вугва, др. инее на:.ваиіе 
Карѳагена. 
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ТэШігій Тапаііісшп геЬеІІеш *), 

Сопйвііт роьііо Гчгоге Магій, 

Роаі рігаііса йатпа йщіімгсі *) 

Ріепая тегсіЪіш іпвіііог 8) сагіпаз; 

2Й0. Еі рег іо, Ьепе расе геяіііиіа, 

Кпп чііга тіііі Ііеііа 4) тіаущагепі. 
Іаш -і вегіа іітіе іегтіпапігт 

Те вресіасиіа серегапі іЬеаІгі, 
Раііебаі сЬогив отпіа Ыяігіопчт, 

265. Тапмріат ві Агсііепеш 5) поѵетпие Мивае 
Ргоріег рчірііа ") ічйісев гейегепі. 
Согат Іе СагатаИчв ачі РЬнЪаІои '), 

Сіаивів іішсіітв еі Ісщиепіе “) {^ейч 
N11111, сгиге, регіи, гпапи, гоіаіи, 

270. Тою іп есЬетаІе ") ѵеі яетеі ІаІеЬіІ10); 

Чіѵе Аееііав 11) еі 8ші8 Іаяоп 
Іпйисипіиг ІЫ 1!), Тегнацие РЬазів 13), 

С^иі іасіов вирег агѵа Соісііа Йепіея ,4) 

Ехраѵіі, іпійсягііе 15) сшп йпеііо 
275. Врісів 1с) врісчіа шіхіа іічсічагепі- 

8іѵе ргапйіа грпя Г*ІеіТ ТЬѵевІае і7), 
8еи ѵееігоя, РЬіІпгпеІа 18) Іогѵа, ріапсічз, 
Біасегріит аиі риегат 19), оі 1 ■.і тг| и г Гасіит 

Іапііат сопіиріз Іітосепііогіз 2°); 

') разумѣется Гензерикъ, предводитель Ванд,иловъ (428—477), жившій въ 
Карѳагенѣ съ 43!> г. и занимавшійся, между прочимъ, пиратствомъ. Слъ зовется 
ТапаШсв» 'отъ Тапаів, п Допъ), изъ чего заключаютъ, что онъ родился на 
берегахъ Таиаиса. 

в) ее. аіі паѵі^апДиш, въ см. рагагеі. 
а) — иіегсаіог. 
*) = рігаіае ЬеШсаэі. 
к) Аполлонъ, пвображаемыіі съ лукомъ. 

см. прим, къ ст. 127. 
7) знамепптне актеры въ пантомимахъ. 
в) вслѣдствіе выразительности этой жестикуляціи. 
°) = представленіе. 

*°) вслѣдствіе страха передъ столь строгимъ судьен. 
") Медея, дочь Эета. 
12) = іи всаена. 
,3) рѣка въ Колхидѣ. 

зубы убитаго Язономъ дракона, стерегшаго золотое руно. 
18) люди, происшедшіе изъ посѣянныхъ Язономъ зубовъ дракона, сравни¬ 

ваются съ побѣгами растеній; Лиеіішп = Ьсііпт. » 
16) бптва между выросшими изъ земли людьми происходила па полѣ, гдъ 

бЫЛП И КОЛОСЬЯ. . . . л_„ пОіггой 
") Ѳіесть, сынъ Пвзопса, угостилъ своего брата Атрея мясомъ его дѣтей. 
,я) Разсказъ о Филомелѣ, превращенной въ соловья, у Овидія меташ. > і. ооо. 

Она зовется Іогѵа вслѣдствіе обиды, нанесенной ей ея зятемъ іереемъ. 
,э) Ііув, сыпь Терея п Прокны, сестры Филомелы, котораго Проъна, мстя 

за обиду сестры, убила н подала мужу въ видѣ кушанья. , 
м) Проступокъ Терея, обманувшаго Филомелу, менѣе важенъ, чьмъ пре 

отупленіе ІТрокны, убившей мужа. 

28С 8еи гарігіч Тугіог , Іотогг^че Іаигигп 
8]ггеЮ іиітйж ГгопЮ річч Іітепйчт; 
§еп Ічгпв Бапае 21 геіегіігг ііііс. 
Сит тчіічгп ріиѵіо ѵіцаіа сешч еві, 
I іапч річв апгеа і’щіа (ріат теіаііа3): 

285. 8га Бейат 41 фаз а§іІ, ІЙНу^епігріе ерЬеЪчт 5і, 
295. 8ті Регвеіа ѵіг§о е) ѵіпйісаіа 

І1ІК ІшііПіг ІтгреЧ с#пігг§а1і: 
8еи грюг] сапчігш аігріе ІаЬиІатот 
(Ланча ай ІѴграгпа йаі Ьгіпзіге Ъеіііігп 3). 
Отй йісат сііЬагіяІПая “), сіюгаиіез “і, 

300. Мітои, зсІюепоЪаІаз ^еІаяапоЕ **), 
Саітаа 13), ріесіга, іосов, раіеп ,4), тгіепіет, 
Согат Іе Ігерігіапіег ехріісаге? 
Хат сігсепаЪиа ірче гришГа Іийіз, 
Ѵісіог реччегіч, іпіопапіе 15) Нота, 

305. Ьаеіагп раг Івіі ехагаге ти8»т 
Іапгі8 Іогіе отав 16) Ъіігопв СаГеийаі, 
Аппі іетрога сігсіігапіе РЬоеЬи 
8игШ'ГКІач геГегеЬаІ ай счгаіее |6). ^ 
Мок ееі Саееапз, Ьіс йір ЬІ5 чпо 1В), 

310. Рггуаіоз уосііапі, рагаге Ічйоз, 

Л Европа, дочь фпвшіііісваго (Тугіизі царя Агепора,похищенаЮпптсровъ, 

превратгшгпішея ™^™а'оч[ Дк1„гаіЯі ры;,а заключена отцомъ въ пеприступную 
башвго. Разсказъ о Юпитерѣ, превратившемся въ золотой дождь Іріиѵіив сспзи), 

о<’га;е"з)ѢПрегратіівш1ісь въ золото, ІОпптерь имѣлъ цѣлью не обогатить Данаю, 
а обмануть Апризія. 

*) Мать Касто^іа и Поллукса. 
') І’ашімедъ. „ 
г-) АпйгошМа, освобождсшіая отъ морскаго чудовища Персеемъ. 
Г) = Ія™, особьти видъ меча съ крючкообразнымъ концомъ; съ ІіаіреоОнь 

„овегшо изображается Персей. Здѣсь ома зовется говшггаііз, потому что Персеи 
женился на Андромедѣ- ... .. , , , ьЪиЬрі 

•) т. г. зги (Іийіічг І.1) сагшшгв аЦие чгЬиІагшп (=еа сагшша еіп‘а™1“) 
цпоЛ Ьііпкіге Ьеііиш агі сіаиза Реі'Еаіпв ііаі. Вііпйге, потому что Ірояпсьая 
война иродолжалаіѵь десять лѣтъ. . 

") женшипы, игравшія на цитрѣ (сіЫіага, 7лЩа). . _і1пГЯІ1. 
«>» отъ сІюгаиИв- обыкновенно же это сл. употребляется въ формѣ, сіюіаи 

ІС5, ае^уоряуЬ,;, трокъ на флейтѣ, сопровождавшій въ театрѣ пѣніе хора. 
м) з/оіѵо^аті;;, канатный плясунъ. 
«) ~ делаемо;, смѣхотворъ, III У’ТЪ. 
ія) = тростникъ, изъ котораго дѣлались флейты. 
,4) = ~а/.тп борьба. 
,Б) въ знакъ одобренія. _ • 

слѣдов. Январьскія Календы. 
,;) когда Фебъ округлитъ (-завершить круговое) теченіе года- 
,р) зс. зеііаз, на которыхъ сидѣли консулы, вступавшіе въ должность і го 

Января. 
'*) Ьіз ино іііе, дважды въ одинъ день. 
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Типе соеіиз іиѵепипі вей аиііеогшп г), 
Еіеі2) вітиіасга Іогѵа 8) сатрі 
Ехегсеі зраІІапІіЪив сріа(1гі§;І8. 
Еі іаш Іе игпа 4) реііі, еіеЦие гаиеае 

31 Г». Аееіатаііо 8іЬііап8 еогопае * **)); 
Тит, дна 6) езі іапиа сопвиіішщие весіев, 
АпіЬіІ еріат рагіее, иігітсріе вепіе 
Сгѵріід сагсегіЪиэдііе ЮгтсаИіб 7), 
ТТію е диаііиог 8) ахе &г4е Іесіо, 

320. Сигѵаз р) іп^гейегіа ргетепз ІтЪепаз. 
ІЛ соііе^а іииз, віти^ие ѵоЬів 
Раі*8 асіѵегза Тасіі; тіеапі соіогез, 
А1Ъіі8 ѵеі ѵепеіш, ѵігет гиЪешдие; 
Ѵезіга іпві&піа сопііпепі 10) тіпіаігі; 

325. Ога еі Іога, тапиз, іиЪа8^ие Іогіаз 
Со^ипі йехіІіЬиз Іаіеге пойіб гі), 
Ногіапііичціе оЫіег, іиѵапЦие Ыапсііа 
ІЛіго р1аи8ІЬи8 12), еі ѵоіиріиоаит 
Вісіапі 13) сріаііпірейапііЪиз ііігогет. 

330. ИИ асі сіаивіга 14) Ігетипі, гера^иНздие 
ІпситЬіті 8іти1, ас рег оЪвегаІав 
Тгатіитапі іаЪиІаз 1Э), еі апіе сигвит 
СатрпБ ЙаШшв оссираіиг аЬвепв 1в). 
Ітреіішіі. ІгерМапІ, Ігаіпті, гери&папі, 

*) — придворный. 
2) Оіушріі, ибо Олимпія находилась въ Елндѣ. 
я) іогѵа віптіасга вовутся потому, что Римляне представляются болѣе 

суровыми, чѣмъ Греіш. 
*) Имена принимавшихъ участіе въ состязаніяхъ клались въ урну и выни¬ 

мались оттуда но жребію, уетановлявшему порядокъ, въ которомъ должны былп 
отправляться колесницы. 

') 8С. асівіапіжт, вресіаіогшп. Оогопа Ганса, потому что много кричитъ; 
віЬИапз аееіатаііо — громкій, рѣзкій крпкъ. Раиса съ зіЪіІапз образуетъ 
охутогоп. 

6) = еа рагіе, ^иа. 
7) На одной противоположной дугообравной, сторонѣ цирка находился 

входъ (рогіа ронірае), по обѣимъ сторонамъ котораго, въ стѣнѣ къ нему при¬ 
легавшей, было сдѣлано по шести конюшенъ (сгуріае, еагеегев), въ которыхъ 
стояли готовыя для бѣга колесницы. Возлѣ этой стѣны были и почетныя мѣста 
для консуловъ. 

*} въ бѣгѣ слѣдов- принимали участіе четыре колесницы, отличавшіяся 
особыми цвѣтами, которые былп: бѣлый, голубой, зеленый, красный. 

в) — Іахаз, гешіззаз. 
10) = рогіапі, ІтЬепі ѵезігоз соіогез. 
іг) порядокъ: шагш8 со^ипі ЙехіІіЬив иосііб ога еі Іога іиЬавдие Іаіеге. 

Ьаіеге относится къ нахожденію лошадей въ сагсегез. 
,я) — тиісенсіо. 
іВ) = внушать, возбуждать. 
**) сагсегез до начала бѣга былп заперты рѣшетками. 
,5) = Іитапі ігапв ІаЬиІаз. 
,р) = по которому они еще не бѣгутъ. 

335. Агйевсипі, заііипі, Іітепі, Іітепіиг. 
Хес §геззит соЫЪепІ, вей іш|іііеІо 
Бигаіит ресіе яіірііет Йа§е11апІ*). 
Тапйет тигтиге Ьиссіпае зігерепііз. 
Виврешая іиЪісеп 2) ѵоеапв ^иайгі§а8, 

340. ЕШтсІіІ ееіегев іп агѵа 8) сиггив; 
Хоп віе йіітіпіе ітреіив Ігізиіеі, 
Коп риіза 8суі1іісо 4) 8а&іііа пегѵо, 
Коп 8ИІСШ гарМе сайепіш азігі, 
Коп 1ипс1І8 ЪаІеагіЪив6) гоіаіа 

345. Инщиат зіе Ікріійов роП теаіиз 
Киріі; рІитЪеа ^Іап^іит 6) ргосеііа. 
Седіі Іегга гоіів, еі огЪіІагит 
Мою риіѵеге войШаіііг аёг; 
Іпвіапі ѵегЬегіЬиб вітиі ге&епіев 7), 

350. Іатсріе еі рееЮга ргопа сіе еоѵіппо в) 
Ехіеті гаріипіиг, еі іи^аіев 9) 
Тгапв агто8 Іегісті, уасапіе Іег§о 10), 
Кес сегпав сііо сегпиов 1Х) та^ізігов, 
Тетопез та§е вийегапі, ап ахев. 

355. Іат ѵоз ех осиіів ѵеіиі ѵоіапіев, 
Сопвитріо враііо раіепііоге 13), 
Сатриб сіаиеегаі агсіив агіе іасіив, 
Рег ^иет Іоп^ат, Ьитііет йиріатдие тиго 
Еигірив гз) віЫ тасЬіпат Іеіепйіі. 

360. ІЛ теіа иііегіог гетівіі14) отпез, 

*) == риізапі. БигаІиз=г1иги$. 
*) Знакъ къ началу состязанія подавался трубою. 
3) — арена. 
*) Сішеы славились, какъ отличные стрѣлки нзъ лука. 
*) іпзиіае Ваіеагез, Балеарскіе острова. Ихъ жители отличались искусствомъ 

метанія изъ пращи. 
6) ввъ пращей метались свинцовые шарики, имѣвшіе водъ жолудеп. 
7) = аигі^ае. Ниже: шасізігі. 
8) соѵіішиз, СШТД8 саіѣеага іпзігпсіиз Бис. Ресіога ргопа Асе. дгаес. отъ 

ехіепзі. 
в) = е^ио8. 

10) Возницы стегаютъ лошадей, нагибаясь впередъ, такъ что удары, минуя 
заднія ноги и спину, падаютъ на переднія. 

= рі-опоз. 
*2) широкая часть цирка, гдѣ еще не проходила вріпа, дѣлившая его въ 

длину по поламъ и около которой обгибалп колесиицы. 
,3) = ебріпо;, каналъ, который былъ проведенъ въ циркѣ для защиты зри¬ 

телей отъ дикихъ животныхъ, когда въ циркѣ происходили бои съ ними. Здѣсь 
еигіриз въ см. вріпа, узкой, низкой двойной стѣны, простиравшейся {Еигіриз 
ІепсШ зіЬі (=зиат) тасіііпат) вь длину по серединѣ цирка; на обоихъ ея кон¬ 
цахъ, около которыхъ обгибалп колесницы, стояли пирамидальныя башенки— 
теіае. 

**) послѣ того, какъ ее обогнули. 



Еіі соПе^а Шиз ргіог йаоЬпя, 
Оіш іе ігапяіегапі: ііа ірзе цішгіив 
Ѳугі соіійіііопе іиш іиівіі. 
Сигае еві ій тейіів, иі Ше ргішиз 

305. Рге&из сіехіегіоге сопсіШи *), 
Рагіет 5І раіеіесегіі втізігат, 
Тоіаз ай ройішп 2) іегепз ІіаЬспаз, 
Снгги ргаеісгеаіиг іпіив 3) асіо. 
Та, сопатше Йиріісаіий4) ірзо, 

370. 8ігіп«і8 сі^айгііи^оз, еі агіе зитта 
Іп дугит Ьепе зеріітит5) гезегѵаз; 
ІпвІаЬапІ аііі тали аігріе ѵосе, 
Раззіш еі йесійиіз іп агѵа ^чШз 
Кесіогит аіірейип^ие 6) бийог іЬаІ. 

375. Б ап спз согйа Гегіі іга^ог іаѵепіит, 
Айріе ірзіз рагііег ѵігіз едпіздие 
ЕІІ СИГ8И саіог, еі Итоге Ггіеия. 
Инг зіс аетеі, ііиг еі зесітйо, 
Езі біс Іегііш аісріе сціагіив огЫз; 

380. (^іііпіо сігсііе 7), 11011 ѵаіепз аефіепіит 
Ропйиз Гегге ргіог геіоггщеі ахет, 
(^110й ѵеІосіЪиз ітрегапз дішйгівія, 
ЕхЬаизіоз біЪі 8) зепзегаі іи^аіез. 
Іат кехіо гейііп 9) регехріісаіо, 

385. Іапщііе еі ргаетіа йа^ііапіе ѵиі^о, 
Рага сопігагіа піі Іітепз Іиат ѵіт, 
Йесигаз ргіог огЬіІаз ІегеЬаІ, 
Тепзіз сит зиЫіо 1С) кіпи Іираііз х1), 
Тепзіе ресІогіЬпз, рейе апіе 12) йхо, 

390. (^ішішп апгіі>а зное зоІеЪаІ Ше 
Варіапз Оепоташп 13), Ігетепіе Різа, 

= сопсііаіив т рагіет ііехіегіогет. 
а) мѣста, гдѣ сидѣли зрители. 
я) между шиш и 8ріпа. 

= съ удвоенною надеждою. 
■) Колесницы должны были семь разъ обогнуть зріпа, послѣ чего состяза¬ 

ніе считалось оконченнымъ. 
для обозначенія быстроты ковен. 

7І = кругъ. 
к) — еиоз. 
я) — сібгііб ь, послѣ котораго колесницы возвращались къ тому мѣсту, 

откуда отправлялись. 
10) нарѣчіе. 
“) = Ігеніз. Гліраінш, особаго рода удила, съ шинами, вредѣ волчьихъ 

зубовъ. 
,2) = впередъ. _ 
,э) Оепптачз, царь Елпдскон Пизы, отецъ Гшиюдаміи, отличный наѣздпикъ. 

Оракулъ ему предсказалъ, что онъ иогибнеть отъ руки зятя, и потому Еномай 
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Тапішп (.и гнріеіов Іегіч Щ іи^аіе?. 
Піс сотпреийіа Йехіюка теіае 
Спич Дит ргетіі 2), іпсііаіиз а Іе 

395. Еіаіаз 3) Бетеі ітреіи еріайгі^аз 
Іітсіо поп ѵаіиіі ріісаге цуго *), 
І^иет Іи, ^иой 8Іпе іеце ргаеіегігеі, 
Тг<твівІі гешапапз, аі) агіе “) гевіапз. 
АІІег, йшп рориіагііаіе иаийеі, 

400. Иехіег зиЪ сипеів пітів 7) с цсипіі. 
Нине, йит оЫіриаІ Іісг 8), йііиріе Іепіш 
8его согпірейев '■’) сііаі“) Йа^еНо, 
Тогіит Ігатііе Ігапвів ірве гесіо. 
Ніи Іе іпсаиііив азвссиіиз Ьовіів, 

405. 8регап8 апіісіравве іат ргіегет, 
Тгапзѵегвит “) ѵепіі ітрисіечш іп ахет, 
Іпсигѵапіиг егріі, ргоіегѵа сгипип 
Іпігаі ІигЬа 12) гоіав, (цшіегсще Іегпі 
Агсіапіиг тайіі13), геріеіа йопес 

410. Іпісгѵаііа сгорепі, ѵоІоЬіШдие 
ІѴапоиІ таг§о ’*) рейов; іЬі ірве ОѴІі&ив 1 ) 
Сигги ргаесірііаіив оЬгиепіе, 
Мопіет тиііірііеі Гаеіі гиіпа, 
Тиграпв ріосійиат стоге Ігопіет. 

415. Мівсеі сипсіа Йацог гевивсііаіив 1е): 
І^папіит поп сурагіввііег Ьпеаеив ”), 
уиапіит поп петогова Іоіііі Овва 1в), 
СгеЬгав іггечпіеіа |8) рег ргпееііав; 

всѣмъ жевихямь своей дочери предлагалъ состязаніе на колесницахъ, будучи 
увѣрена і ь свосмъ превосходствѣ, н побѣжденныхъ убивалъ. 

О ~ ргетіе. іпеііаз. . . _ 
-) приблизившись къ теіа слѣдуя такимъ образомъ кратчайшему пути. 

пушенный, разогнанный. 
*) іипсіо ууго=не прерывая новорота- 
*) - - не соблюдая законовъ искусства, 
й) = агіе, пскуспо. _ . .. 
7) Относится къ (Іехіег: взявши слишкомъ вправо. Сипеі, '/.еохіое?, отдѣленія 

въ амфитеатрѣ и циркѣ, гдѣ сидѣли зрители. 
й) слѣд. беря влѣво. 

=е^ио5. 
,0) — ехсііаі. 
м) = на перерѣзъ. 
,а) ргоіепа ІигЬа егштіш =- сгига шнИотши ечиогит ргоіегѵогшп. 
,а) Въ квпдршѣ было два колеса, и въ каждомъ «о б еппцъ, слъдов. ныш 

двѣнадцать. . 
|4) ободокь колеса, сохраняющій еще свое вращательное движеніе. 
,5) ірве, т. о гесіог, аигі&а. 
»«> = гепоѵаіііз, Иегаіпз; іга8ог ріаиеаь. 
іГ) Гора въ Аркадіи. 
<й) см. ст. 191. 
,ч) - техаіа- 
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фвамиші пес гсіюапі ѵоіиіае аЪ аиаіго 11 

420. І)огі» 2), Тгіпасгіе 3), аи| ѵога§іпо80 

ѵаііаі еаіе Во?рЬогиш Ргоропіія 4). 
Ніс тох ргаесіріі аефіш ітрегаіпг, 
Раіті- вегіса 5), ІепрпЬи^ спгопав 
( гпіпгір. еі тегііит гетішегагі. 

425. \ ісйв іге е,| іиЬепя ааіік 7) рискчіййз 
УІ1ІІ8 ѵегбісоІогіЬиб (ареіаз 8). 

Іат ѵего. іиѵспаІіЪиа регасііз, 
Оріет Іе ргаеЬнеѵІв зодштіе іп аеѵо 9), 
Іпіга апіат 80сегі теі10) ехреіііиз, 

430. Сигат сшп тойегаііш ев раіаіі1і), 
СЬагІів розіегіогіЬи8 Іофіетиг. 
8і ріиз ІетрогіЬив ѵасаі Си4игІ8; 
\ и11с фіат йіхітнв Ьо8рііа1ііаІет, 
Раисіа регеупеі оЪвециепе ТЬаІіа 12). 

435. О Йи1сі8 йотіі8, о ріі репаіев, 
Оиоз, гев йіШсіІіз 8ІЫ(ріе йіесоге, 
ЬіЪегіае зіпші ехсоііі 1) и г I о г г 111 е' 

О сопѵіѵіа, РаЪиІае, ІІЬеІІі, 
Кі- из, 8егіеіав 13), Йігасі(аіе8, 

440. Оссигзце, соті(лІи8 пті8, ійет! 
8еи йскЬга Т)еі соіепйа поЫе, 
8іѵе ай ропШсет кгайиз Регепйі, 
8іѵе ай сиітта Магсіі Мугопіа 14), 
Тесіа іііизігіа 8еп ѵійепйа І.іѵі15), 

445. 8іѵе ай скісШофіі Ьеопіз 16) аейез, 
Оію Ыз вех іаВігіав: **) йосепіе 18) іигіз 

южный вѣтеръ, приносящій бурш, 
берегъ М. Азіи, занятый Дорійскими колоніями- 

3) Сицилія. 
*) Мраморное море. 
5) толковыя ленты, которыми украшались пальмы. 
СІ - быть даннымъ, доставаться. 
7) = очень. 
8) іарез, іареір, Іареіиш (таят;;) толстая ткань, вродѣ ковра (срвн. 

фр. Іаріз). 
®) время, нора жизни. 

,и) Императора Авита. 
14) сдѣлавшись сотез раіаііі—важная придворная должность, преимуще¬ 

ственно съ юридическимъ значеніемъ 
,я) Муза комедіи; здѣсь въ см. Музы вообще. 
іЬ) ■- зеѵегііаз. 
“) личность неизвѣстная. 
,5) бывшій сенаторомъ. 
“) уроженецъ Иарбоны, занимавшійся поэзіей и юриспруденціей. 

— XII таблицъ заколовъ римскихъ. 
,и) - ехріісаге, іпіегргеіагі- 

ІЛіго Сіаіійіиз Арріиз 2) іасегег, 
Сіаго оЪвсигіог іп йесешѵігаіи; 
Ас зі (Исаѣ ероз, шеіштгріе гЬугЬтіз 

150. Еіесіаі соттаіісів 2), іопапіе ріееіго, 
Могйасет басіаі еііеге Ріассит 8), 
С^иашѵіз розі заіігаз Іуг&пщие іешіай 
І11е асі Ртйагісит ѵоіаге суспит 4) 
8еи поз, Ма$»пе 5), іішз іаѵог іепеЪаі, 

155. МиШз ргаейііе сІоііЪиз ѵігогит, 
Рогта, поЬіІііаіе, тепіе, сепзи; 
Сиіиз зі ѵагіое еат рег асіиз, 
Сепіит еі йггеа Іаззеі ога Іаийе 6), 
Сопзіапз, іп^епіовив, еібсахцие 7), 

460. Ргийепз агЪііег, оріітив ргорі^ииз, 
№1 (гаийапз §епіі 8) зіѣі, ѵеі иШ, 
Регзоііаз, Іоса, іетрия іпіиешіо. 
8еи поз аігіа 9) ѵезіга сопІіпеЬап!;, 
МагееШпе 1и) теив "), регііе Іе^ит, 

165. диі ѵегах пітіз еі пітіз веѵегиз, 
Азрег ( гейОгІБ еззе пезсіепіі. 
Аі зі Іе Ъепе ^^1І8ріат ргоЪаѵіѣ 12), 
Мозсіі ^иі(1 ѵеііѣ 18) ірне іидісаге; 
Хат ттщиат ілеіиіз 1о^иі ^иос1 ае^Щ1Iп еві, 

470. 8і іе 8и11а ргетаі і'еги8^ие СагЬо 14), 
8і ігізіез Магіі і^исез^ие Сіппае, 
Еі зі і'огіе іпит сариі Іаіиесще 
Сігситвіспі ціайіі ігіит ѵігаіез15). 
8еи поз Ьішрісііі16) Іагев ЬаЬеЬапі 

’) Арріиз С1аосІШ8, X ѵіг Іе^іЬиз чсгіЬшиІіз, 451- 
-) = уліі.|Аяті-/.ог. короткій. 
я) 0. ІІогаііиз Ріасснз. 

Срвн. Ногаі. С. IV, 2, 1. Ріпбагиш циізциіб вілвіеі аепшіагі, Іиіе, саегаІІБ, 
оре Юае«Іа1еа. Кііііиг реппіз н 25. Миііа Ьігсаеит Іеѵаі аш суспит. 

*) Ма^тш Реііх, бывшій консуломъ. 
“) срвн. Ѵогйіі. Аен. <5. 625. N011, юіііі зі Шщиае сепіиш зіпі огацие сеп- 

Іит, Гсггеа ѵох, ошпіз йссісгшн сотргешіеге Іогтаз... роззіш. 
I) приводящій въ исполненіе всѣ сноп начинанія. 
*) ігашІаге, йеігаигіаге "епіит—обманывать своего генія (проводя жпзнь 

мрачно, сурово, въ противоположность: {*епіо ішіиі^еге); іі-аийаге сепіиш аіЬі— 
относиться сурово, мрачно къ себѣ. 

9) соотвѣтствуетъ нашей пріемной, гостпнои- 
,1’) занимался адвокатурой. 
II) см. прим, къ письму V. 17. Егірііі теиз. 
*2) == по«зе. 
_13) Ѵеііе здѣсь пграетъ роль вспомогательнаго глагола (срвн. фр. ѵоиіоіг); 

ѵеііі іисіісаге -= ішіісеі. 
Сулла—извѣстный диктаторъ. Сп. Рарігіиз СагЪо, С. Магіиз, Сотеііич 

Сіппа, деыагогп, «ротігвники Суллы, отличавшіеся жестокостью. 
Съ намекомъ на проскрипціи во время 2-го тріумвирата. 

,с) Личность неизвѣстная. 
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475. Сіѵі5 міаііш(ісі ѵігіцие витті, 
Ггаіегпат Ьепс гециіат ^еірн пі і-; 
8еи п08 ехітіі вітиі іепеЪпі 
іХссІепр оСЯсіовіІаб * **)) Магіпі*), 
Сшив вейпШав бойаШаніію 3) 

480. Аеіегпа тіЬі Іаийе 5ітІ соіепйае; 
8еи і[іі(!йстпі|і:(: аііоз ѵійеге Йи1ге8 
Согйі іііінрн' і'і!і 1; фпПій ѵасаз8с 
Ьаийапйат геог оссираііопет. 
Нотт оотіва сит гсіегго ѵегви 

485. АДесіиз сиріаі, теігит гесива44). 
Шпс нов ай ргоргіат йотит ѵосаЬа®, 
Сит тале ехіегаі поѵит, еі саіевсепв 
Ногат во] сіаііаі аііегат весипйат Е). 
Ніс рготепв Іегеіеа рііав Ігосііойіріе 6). 

490. ІІіс ІаІ05 сгеріІапгіЬиз йіШІІз 7), 
N08 ай ѵеі-Ьега ігжішіт вігиепіев 8), 
Таищиащ Каирііайся8) герегіог агііз, 
(іаайеЬав Ьііагет сіеге гіхат. 
Ніпс ай Ііаіиеа, поп Хегпптпа10), 

493. Нес сріао А^гірра 1!) йейіі, ѵеі Ше 12| сиіив 
Вшіит Наітаіісае ѵійепі Ваіопае, 
Ай Ніегтао І3; Іатеп іге вей ІіЬеЬаі, 
Ргіѵаіо Ъепе ргаеЫІав рийогі. 
Роз! ^иаь по-, іиа росиіа еі Іпагиш 

500. Миам'шп 14) тейіЩ сіюпів іепеЬаі, 
(^ііаіеб пес віаіиаз іта{;іпе8^^^е 1‘) 

*) — услужливая привязанность. 
-) личность неизвѣстная. 
я) срвн. ст. 43. ропіе, ропіо. 
*) Срвн. Нога*. 8а*. 1. Т. 87. Маишгі оррііМо, ашш ѵетзи йісеге 

пою еь*. 
*) слѣдов. диагіаш, что соотвѣтствуетъ нашему 9—10 утра. 
е) = тро/о;, колесо, которымъ играли, катая его. Другіе принимаютъ за 

волчокъ. 
7) см. нр. къ письму V. 17. 
6) бішшіЬов вс. во выстронваться, ирізготонляться. V егЬега Ігасшиш 

удары, происходящіе при катаніи мяча. Впрочемъ Ігасіив можно понимать л 
про бросаніе кости пзъ ігіШІнз; тогда ѵегЬега будетъ обозначать тотъ ударъ, 
который пропеходнтъ при паденіп ея на ІаЬиІа Іиьогіа. 

сынъ Бавнлія, Паламидъ, которому прішпсынаютъ изобрѣтете игры 
ВЪ КОСТИ, 

10) выстроенныя въ Римѣ Нерономъ. 
*') Магсиз А^гірра, зять Августа. , . 
,2) Діоклетіанъ, погребенный въ Далматскомь городѣ Салонахъ (Соіоша 

Іиііа Ба Іола), близъ Йраіаіго. 
13) = теплыя ванны. 
**) -=• изображенія Музъ. _ , 
1Я) ішацо говорится больше про поясное изображеніе, бюстъ. 

Аеге аиі тагтогіЬііз соІогіЬиэдие 
Мепіог Ргахііеіея а), Всораз 3) сіегіегипі, 
(Зіитіаз пес Роіусіеіиз 4) ірзе Япхіі, 

505. Кес 6* Рііійіасо іи-ига саеіо 5). 
8ег1 іат 1е ѵепіат Іог(ііагліаДі 
(^иіп&епіі ЬегиІесазуІІаЬі ргесапіиг. 
Тапіиш, еізі ріасеаі роёша, Іопдот езі. 
Іатіат йиЯісК, ірзе еѣ ітресіігіз, 

510. МиІПіт іп сагтіпе регіе^епз атіеиш 
ПогтііапІіЬиз оііовіогеш. 

*) зпаменитый чеканщик^ ок. 356 г. до Р. X. 
-) Ргахіійіее, Аопняюииъ, знаменитый скульпторъ; ок. 364 г. до Р. X. 
:ч) сь о-ва П.іроса, 395—350 г. до Р. X., знаменитый скульпторъ и архитекторъ. 
*) РоІусІбШБ, Аргосскій, ок. 4^0 г. до Р. X., также скульпторъ и архитекторъ. 
Р1іісііа5, Аѳинянинъ, ок. 490 г. до Р. X., скульпторъ всѣмъ извѣстный. 



XII. 

Св. Левъ Велйкій. 

Св. Левъ родился ок. 395 года и въ 418 году занималъ цер- 
ковную должность аколуѳа; при папѣ Целестинѣ (422—132) мы 
его находпмъ діакономъ, а вт. 439 году легатомъ импера±ора въ 
Галліи, посланнымъ туда для примиренія враждовавшихъ полковод- 
цевъ Аегія и Альбина. Въ слѣдующемъ году от, былъ выбранъ 
епископомъ Рима на мѣсто умершаго тогда Сикста III. Левъ всту- 
пилъ въ управленіе Римскою церковью при смутныхъ политическихъ 
и церковныхъ обстоятельствахъ, но своимъ умомъ, энергіею п 
вліяніемъ успѣлъ не только дважды спасти Римъ отъ нашествія 
варваровъ (въ 452 г. при Аттилѣ, п въ 455 г. при Гензернкѣ), но и 
поставить Римскую епиекопію па высокую степень могущества и 
вліяніи, вслѣдствіе чего всѣми западными историками признается 
основателемъ единодержавія римской куріи. Участіе его въ дѣлахъ 
церковныхъ, какъ напримѣръ борьба съ различными ересями за¬ 
очное участіе на Халкпдонскомъ соборѣ и т. д. общеизвѣстны. 
Святитель скончался въ 463 году. 

Изъ сочиненій Св. Льва для историка литературы^ имѣютъ 
особенное значепіе его письма п проповѣди. Первыя (173) пред¬ 
ставляютъ сборникъ, въ цѣломъ своемъ составѣ вышедшій скорѣе 
лзъ канцеляріи Льва, чѣмъ изъ подъ его собственнаго. пера, и 
могутъ быть раздѣлены по содержанію на догматическія, исто¬ 
рическія. касающіяся церковнаго устройства, и хронологическія 
(о времени празднованія Пасхи). Всѣ письма отличаются рѣдкою 
чистотою языка и отсутствіемъ риторики. Проповѣди Св. Льва (96). 
ттропзнесешшя пмъ по поводу праздниковъ, поста, сбора подаянія 
(гіе соііесііз) и т. д., представляютъ одинъ лзъ замѣчательнѣйшихъ 
памятниковъ латинскаго церковнаго краснорѣчія. Отличаясь необы¬ 
чайною чистотою п изяществомъ формы, онѣ указываютъ на то, 
что Левъ былъ уроженцемъ Рима и, происходя изъ. хорошаго се¬ 
мейства. получилъ прекрасное образованіе; содержаніе же ихъ рп- 
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суетъ намъ образъ Святителя ві. сам их і, привлекательныхъ чер¬ 
тахъ. О Св. Львѣ, какъ отцѣ церкви, см. Прессъ. Филарета, Уч. 
объ от. церкви, т. III. 221. 222. 

Историческое значеніе Льва П. указано въ книгѣ Лпійі. Гео 
(Іег (тгоззе шні зеіпс Хеіі. Маіия. 18-Іа. См. такке: Се*. Левъ, папа 
Римскій. Москва 1849 г- и Хрпст. Чтеніе 1838 г. 

Лучшія изданія сочиненій Льва: Разеііачіиз (^исзиеііиз. Рагіз. 
1Г.75. 2 ѵоі. 4“ п іѴаІгшп БаІІегішогит Ѵепегііз. 1755. 2 ѵоі. Гоі. 
У Міцпе, Раігоі. ІЛѴ—ІД I. 

— — 

1. 

Вегто XXI. 

Іи ХаМѵіСаіе Потіпі позігі Іези Сіігізііі. 

Сар. 1. Ваіѵаіог позіег, Дііесіізвіті, ІіоЛіе п&іиз езі, еашіеа- 
тиз. Хецие епіт Іосит Іаз езі іЬі еззе Ігізііііае, иЬі паЫіз езі 
ѵііас; гріае сопвитріо тогіаІіШіз Итоге, поЫз ііщегіі сіе рготізза 
аеІегпіШе Іаеіійат. Кето аЬ Ьиіив аІасгіШіз рагіісіраііопе 1) ке- 
сегнііиг, ипа сипсііз Іаеііііае сотіттіз езі гаііо, циіа Ботіпиз 
позіег, рессаіі тогі^ие Дезігпсіог, зіепі пиПит а геаіи ІіЪегит 
герегіі, ііа ІіЪегапДіз отиіЬиз ѵепіі. Ехзиііеі вапсіиз, ерйаргорт- 
цнаі асі раітат *). ОаиДеаі ресеаіог, оиіа іпѵііаіиг аД ѵепіаіп. Апі- 
тейіг {ЩПІІІІ8, Ери а ѵосаіпг аД ѵііат. Т)еі патцие Гіііиз зесинДит 
рІепііиДтет іетрогіз8), ещат Діѵіпі сопвіііі іпзсѵиіаЪШв аЦіІиДо 
Дізрозиіі, гесонсіІіапДат аисіогі 8ію паіигат ^епегіз аззшпрзіі 
Іішпапі, Щ іпѵепіог тогііз ДіаЪоІиз, рег ірзат циат ѵісегаі ѵіп- 
ссгеіиг. Іп гщо сопйісін рго іюЫз іпііо, та^по еі тігаЬіІі аесріі- 
Шіз інге сегіаіит езі: Дит отніроіепз Ботіиие ент заеѵіззіто 
1ю8іе, поп іп зиа іпаіезіаіе, зей іп позіга соіщгеДііиг Іішпііііаіе, 
оЪіісіеп8 сі еапДет Іогтат еапДетцие паіигат, тогіаіііаііз гріі- 
йет позігае рагіісірет, зеД рессаіі іоііиз ехрегіет. Аііетіт циірре 
аЬ Ііас иаііѵііаіе езі, циоД Де отпіЬиз Іе^ііиг: Кето типДиз а 
зогйе, пес іпіапз, сиіиз езі ипіиз Діеі ѵііа зирег іеггат 4). КіЬіІ 
ег$*о іп ізіапі зіп^иіагет иаііѵііаіет Де сагпіз еопеирівеепііа ігаи- 

*) = участіе. 
“) пальма есть аиакъ награды, 
ч) см. Ефес- 1. 10. 
*) Іовъ 14. 4. Ѵиіц. уиіз роіееі і'асеге ташіпіи ііе ішптініо сопсершт $е- 

тіпеУ поипе Іи цш зоіиа е?? ІЗгсѵсб іііез 1ютші& $ипІ. Перев. 1.ХХ. Ті; уяр *а#я- 
і/іс гатаі зт:о ротон; аА>/ гіѵ ѵ.аі ѵ,р.=ра о [ііс; ацтчС еяі тт(; у?,г. 

31 
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5іѵі1, иііііі йе рессаіі іеце тапаѵіі. Ѵігро гееіа Ваѵійісае віігрів 
ёіівііиг, дпае чаем ргаѵ'сіатісіа Іеіи йіѵівят Ьитапатдие ргоіет 
ргію сс псірегеі тепіе диат согроге. Еі пе виреті щпага сріюШі 
а(1 іпивіШов раѵегеі ейесіпч, диоЛ іп еа орегашіет егаі а Врігііп 
аапсіо, соііодиіо Йізсіі апвеіісо. Мес йатпит ошііі рийогів, I>еі 
орпіігіх тпх Мига Сиг епіш Йе сопсерііопіч поѵііаіе йезрегеі, 
сиі рййгіепііа йе АШччіті ѵігіиіе рготіііііиг? Сопіігтаіиг сгейеп- 
Ьіз ййев еііат ргаееішііз аііезіаііопе тігасійі, йопаітдие Еііха- 
1,еіІі іпоріпаіа іесипйііач: иі диі сопсеріит йейсгаі віегііі, йаішив 
поп йпЫіагеіпг еі ѵігріпі. 

Сар. 2. ѴегЬшп іцііпг Т)еі, Веич, Гіііш Беі, дш іп ргшсіріп 
егаі арий Бейт, рсг диет іасіа 8іші птпіа. еі 8іпе дио іасіит 
еві піЬіІ *), ргоріег ІіЬегапйит аЬ аеіегпа тогіе йотіпеш, (асіив 
еві Ьото: ’ііа 8е асі вивсерііопет Ьитііііаііз повігае віпе Йітіпи- 
ііопе 8ііяе таіевіаііз івеііиапз, пі тапепа дшЙ егаі. авчшпепвдие 
пиой поп егаі, ѵегаіп вегѵі {штат еі іогтае іп (діа Вео Раігі 
С8І аедиаііе ипігеі, еі іапіо іоейеге иігатдве сопвегегеі, пі пес 
іпіегюгет сопвитегеі ёіогійсаііо, пес вирегіогет тіппегеі авзит- 
рііо. 8а1ѵа ів'ііиг ргоргіеіаіе иігіівсціе виЬвіапііае, еі іп ипат со- 
еипіе регзопат, вивсірііиг а таіебіаіе Ііитііііав, а ѵіі іиіе іпііі тііав, 
аЬ аеіегпііиіе тойЫйав, еі ай йерепйепйит позіпке сопйіііопів 
йеЪііиы, паіога іиѵіоіаЫІів паіигае езі ипііа раззіЪіІі, Веивдие ѵе- 
П18 еі поіпо ѵегив, іп ітііаіет Вотіпі •) Іетрегаіиг; пі диой по- 
8ІГІ8 гетеЛііз соп^пюЪаі, ипіів аідие ійет Беі Ііэтіпитсдіе тейіа- 
ічг г), еі тогі розвеі ех ипо, еі гезигреге ровкеі ех аііего. Мегііо 
і'піиг ѵігріпеае шіеггііаіі тЬіІ соггирііопів іпіиііі рагіпв ваіиіів, 
піііа сивіойіа Й№ рийогіз ейіііо 4) ѵегііаііз. Таіів ірііііг йііесіівзіті, 
паііѵііаз йесніі Беі ѵігіиіет еі Беі варіепііаш, СЬіічішп. (]і1Д по- 
Ыя еі Ьтпапііаіе сопцгиегеі, еі Йіѵіпііаіе ргаесеіісгеі. МТі8і епіт 
еввеі Беи» ѵегив, поп айеггеі гетейіит; піві евзеі Ьото ѵегив, поп 
ргаеЬегеі ехетріит. АЪ ехзнІІапііЪня ег§о апееіів, павсепіе Во- 
тіпо, Сіогіа іп ехсеівів Вео сагіінг. еі рах іп іегга Ъоіте ѵоіип- 
іаііз ’іютіпіітз пппііаіпг5). Ѵійепі епіт саеіевіет Іепваіепі ех 
отпіЫів типйі цепіИшв Ыігісагі, йе дне іпепаггаЬіІі Ліѵіпае ріе- 
іаіів ореге (ріапішп Іаеіагі йеЬеі Ьшшіііач Іютіпит. сит іапіит 
6'аийеаі впЫітііав ап^еіогпт.' 

Сар. 3. Арапшз егео, йііесііззіті, *ѵаіі« Бсо Гаіп, рег і'і- 

Ііпт еіив, іп Врігііа «ипсіо, чиі уоріег таііат тііегіМ(Я№ш аиада, 
ч„а йііехіі пов тівеііиз езі повігі: еі стп езветив шогічі рессаіів 
сопѵіѵійі аѵіі ппв іп Сіігівіо с). иі евветив іп ірво поѵа сгеаіига 

’) Іоан. 1. 1—3. 
а) = Іеви СіігійП. • 
8) 1 Тим. ‘2. 5. 
4І = рождепіе. 
л) Лук. 2. 14. 
в) Ефес. 2. 5. 
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поѵіш^ие Й^тепіит»). Беропапше ег^о ѵеіегет Ьотіпвш опт 
асііітв 8ИІ8 2). оі агіеріі рагіісіраііопет "епегаііош? Сіігізіі, сагпів 
геттііетш орегіЬпв. Лдповсе, о СЬгівііапе. йіцпііаіет тат еі 
йіѵіиае гопкогв іасіиз иатгае, поіі іп ѵеіегет ѵііііаіет йе^еиегі 

у сопѵегзаііопе Зі гейіге. Меиіепіо сишв сарііів еі сиіив согрогів 8ів 
тетЪгит. Кетіикссге пиіа егиіив Йе роіечіаіе іепеЬгапіт ігапв- 
Іаіив ев іи Беі Ішпеп еі гецпит. Рег Ьаріівтаііз васгатепіит 8рі- 
гіиі8 вапсіі і'асіік е? іетріиш; поіі іапіит ЬаЪііаіогет ргаѵіз йе 
іе аі ііішв ейираге. еі йіаЬоіі іе ііетт вийіісеге вегѵіииі грііа ]п-е- 
ішт іиит чапциш еві СІігізіі, диіа іп ѵегііаіе іе ішІісаЪіі, гріі іп 
шічсгісогйіа іе гейетіі, гріі стп Раіге еі Йрігііи ^апсіо герпаі іп 
эвен!» зеспіогпт. Атеп. 

2. 

Вегто XXXIX. 

Бе Оиайгаііевіта4! I. 

Сар. 1. НеЬгаеотт диопйаіп ро]ш1ич еі отпев Івгаеіііісае 
й'іЬод, сит ргоріег рессаіогит. вногит ой'епзіопе8 ргиѵі Рйііізііпо- 
гтп йотіпаііопе ргетегепіиг, иі виреіаге Ьозіез 8ію8 ровчепі, 8і- 
спі заога іпапііевіаі Іп8*огіа, ѵігев апіті еі согрогіз іпйісіо ' 8ІЬі 
герагаѵеге іеіппіс Іпіеііехегапі епіт йигат еі тівегат іііат чиЬ 
іесііопет } періесіп во таіійаіогит Беі еі тогит соггирііопе 
шеі шчве. ігпвігаіріе во агтіч сегіаге, піві ргіпв ѵіііів гери^павчепі. 
АЬвііпепіеч егро а сіЬо еі роіп веѵегае зіЬі еавЫраііотіів айІііЬиеге 
сепжгат, еі пі Ііочіев 8ііоч ѵіпсегепі, рійае ШеееЬгат іп ве ірчіч 
апіе чісепті. Еасіишгріе еві Іюс тойо. иі васѵі айѵегвагіі еі его- 
ѵев Йошіиі евигіепііЬич сейегепі, дио8 8ІЬі ватгов яіЬііірагаііі.^Еі 
поя Напое, йііесіізчіті, іпіег тиііаз айѵегвііаіеч еі ргаеііа сопвіі 
іиіі 8І вітііійіш гетейіів ціі сиріпшв, 8іті1і оІ8егѵаііопе °) сиге- 
тиг. Еайет епіт ргорепюйтп саива повіга ечі диае Шотт іиіі: 
ди, іііат вісиі іііі а сапіаШтз айѵешгіів, ііа еі поч а чрігііаІіЬиз 
тахіте ітрплпашиг іпітісіз. (^иі ві йопаіа иойів рег Беі §таііат 
тогит соітееііоііе ѵіпсапіиг, еііат согрогеогит поііів Іювііпт 

' I съ намеком б на созданіе перваго человѣка ивъ персти. 
а) Ефес. 4. 22. 
я) — образъ жизни. 
*' — Тггвзр'пгАэт^, соровадиевніли поетъ иередъ Пасхой. 
) = подчиненіе Филистимлянамъ. 
Гі{ ““ 1°«тУгѵИ(!і °"Х0бнтыъ же оАщаонъ. С;,ви. оіівопаго ш. см. саѵые, 

п.шр. Л)і,. 12. Іо СѴиІк-1 Ѵиіеіе еі оЫетѵаІе аЬ ошпі сирііШаІе. 
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а»» ^ 

ѵе* "8? 
- 1Г^ьС,°=Г дй= 
вагіів повіпв, шя ріяеѵаіпвгіюи. врігіішп, аіічй айѵег- 
ііряов шиііа сегіапппа. е п „ Йі8Че1івіопе ві сирійііаіея 

- ™> ^‘‘ог^Г^ііеі а.Х» “1° Р^-ти, Йіёпі- 
согропв Гиеппі Іогііогев, і Р :,.е аПет Йесчогаі ипреѵагс. 
іаіет, еі регтсіовіввітшп е ІІ8 птпегЛив Ыесіаіа 
Яі ачіет теш, гесіог»; вио виЬЙИл еі « * тогЫі соіроге 

іеггепае ѵоЬріайв тсііат . _ ГЙ1паш ,;тшп іепеЫІ гаііе ргіпсі- 
герітге рсссаіит поп віѵегй ),, в «“в*11 і1агшп ІаЬе&сІаЫІ 
раішп а птпіііопев ешв В®™Т Іга НЬег.ІаВ, Ф’апйо еі 
Шші°і ^ РГа“иеорг^іЙериЬегпаип-. Наес 
«го ашто іийіее герііт, е, ап. у іетроге ваЬЪпІег аат- 

апіот ргаерагаіш, 8ирегеп1иг тйивігіа, пипс 
таіиѵ, иі рсгчрііс. > віийіовінв іпвігиепйа, дпапйо с*, 
(атш «оШсіішв ехреіепйа ей, аяіиііа. Всіепіев ешт 
ірв яЛііІіяіті айѵегваш асіюп „пт-пт оЬвегѵапІіа отпев 
аіве васгаііввііпов Ич«*« йіев,1 1“ ™"ГдШитІпг, ай 

ея яй 
^Ѵ^ГЛпайгіейпае іпі- 

йат ацопет вапсіі орепв шігошшв, Щ “ повіга ваіиіе 
рѵаераѵеіпив, еі іпіеііеваптв (іпапЮ і^реіепйо* 8ей 
іиегіпшв, ІапЮ пов ѵеіістепішв еі рег 
іогііог еві фи т поЬів ей, «чат4 с0прйітив: Чша оѴі Ііос Боті- 
ірявп ѵаіійі вччшв, ш сшив ѵпіѵйе сопПйт агаЩ, еіи8. 

пив ве Іепіап а Іепіаіоіе рейт ^ щ аийівіів, Іевіі- 
йет егийіѵетиг ехетріо. Шхі- «п ай . й Ьйиіпет рЬв 
шопй Іевіе 5), поп роіевіаіе «Шів пі П ^ ЬшЛаш 
Іюпогагсі, еі вйѵегеапчпі ріив р >ѵіпсегеіиг. Ри^паѵіі 
поп чиаві а Бес іат, вей дп» Л 1— ** еі пов 
егВо Ше Іппс, иі еі пов ровіеа Р^паі ЙХсіів®, вте Іепіаііппшп 
вітііііег ѵіпсегстия. ІчШа чипѣ етт, - в Йа пиШип 
ехрегішепіів ореѵа ѵігіиіів, ппііа вте рюЪаІюптив , 

*) Галат. 5. 17. „ 

2 Ѵ^Хт ТОГО, ЯМ» Ч-»™вГ. пега, сап, ачосто.шо ергпо- 
товивмівь ь*т празднованію Пасхи, Его оскорбляю . 

?> ^ ^ ІѴ' х# 
г-) = испытаніе. 
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л.» сіпр соіі'птрйіопе ѵіеюгіа. Л ііл Ьаос 
віпе йовіе сеПап.ен, ш.І л ,. ° еііоппн еві. Іі поішішв 
повіга іп тЛіп еві. Еі ійео 
йесірі, пцйапйшп ас епйёпв ай вшліітеш Г»еі. 
варіо,,11вві.ппв ьаішппп, Ѵі, (В1І1„ харіепііа Пеі 

Р^Г'авс1епвтви,й1тп геИ8Іопі ІаЪогеп/ ЬаЪеге с.еѵіатіпів. ,„т 
" 1,1 ’ісѵог гга-пае псгісиійт. апіе айтоішіі (ащпаііишп, пе Гоііе 
ПГХтшЛК" ассейеѵаі, ішрапПшп сШп= ѵпіпегат 
а ‘ ,Г д ѵ іртис Йііссііввііпі, (рп йіліпік ыпйіПитІшв іш,і 
4,1 ^Гаотгет рп^пш сегіатіпів всіепіег асхсйіпп.в, ашЫтиа 
г \п1іо1ит: Чои еві поііів соііііеіаііо агіѵегвпв сагпет еі 
вапппіпеіп, вой айѵегвіів ргіпсіреч еі роіеві аіев, айтепяв тм.йі гос- 

^ і 1 „ тпіта чпігіЫіа исппіііяс, іп савіу^ион. ), 

,„0,Г |»ш м„ш -~“ПГСЕ- >, 

шіег повода тйа*Ші аЬ Ыч Ъопів ехсійегипі ай «пае пов Бег, 

К і Лк І*тт — «л ,І 
Ѵ11І1ІРѴП1ІНГ 8іаіс егаоч йііесіічяті, иі Арояіоііь аіі, . ас 

гяйй?.яя±-=н 

Ь=^:*=Н?г 

Ь»г-* ііілгй к» 

егг— 

11 Сирах. 2. 1. 

I НПО нЛррть западаетт, вн ..смъ разгорается огонь. 

М = 
') Ефес. 6. 14—18. 

:> ^ісоіаТобШ даѴпмІГсаяога, поспи* особенно солдата,,,,. 

®) ^ иг^гль'-т^к. 
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Наш впісшчз евве весіапйаш. Рапіт епіт езі ві сагіш вчйвіапііа 
іепшіиг. еі апіійае і'огіііийо поп аіііиг АГЙісіо рвчіиіит ехіегіоге 
Ііотіпе, гейсіаіиг тіеѵіпг; еі виЫгасіа сагпі ваитіаіе согрогеа, 
зрігіІаІіЪіія теш Йеіісіів гоЪогеічг. Сігситврісіаі ве отпів апіта 
Сйгівііапа. е( зеѵего ехатіпе согйів вчі іпіегпа йкеиѣіаі. \М|а1, 
пе чпій ІЫ йізсогйіап '.пйаевегіі, не чпій бЯріЙііаів івдейегіі. Сазіі- 
іаа іпсопітепііат ргосиі рсііаі, ІепеЪгаз вітиіаііопіз Іих аЪіраі 
ѵегііаіів. Гіеіитевсаі вирегЪіа, гевірізсаі ігасипйіа, соттіпиапіиг 
іаспіа полагит, еі оЫгесіаііо Ііициас Ігеиеіиг. Сезвепі ѵіпйісіае, 
еі оЙіѵіппі тапйепіпг іпіигіае. Отпів ровігето ріэзііаііо чпат іи п 
рйтіаѵіі Раіег саеіевіів, гайісііив апіегаип' 1 ] Типе епіт іп поЪ'в 
Ііепе ѵігіиішп зетіпа пиігіпмНіг, фіапйо Йе вето согйів повігі опте 
“егтеп ехіегпит еѵсШіиг. 8і чиіз егцо пиетртт ііа сирійііаіе 
піііопів ехагзіі, чі ечт ачі сагеегі ігайійегіі, ачі ѵіпечіів ііііцауе- 
гіт аЪвоіиііопет поп воіччі іпвопіів, вей еііат еічв фп роепа йір- 
пчв ѵійеіиг ассеіегсі. чі іііа 1)отіпісае огаііопів ге^иіа Ййепіег 
ійаічг, йісеш: МіЦіііе поЫв йеЪііа повіга, віечі еі поз йітііітпів 
йеЪітгіЬиз повігів 2). (Дют рагіет реііііопшп ііа Потіпив вресіаіі 
іпвіпиаііопе 3) еоттепйаі, ччаві іоіічз огаііопів ейесічв іп Ііас соп- 
Йіііопе сопяівіаі: 8і епіт, ішрііі, йітіве.гііів йотітінів реееаіа 
еогчпі. йітіііеі еі Раіег ѵезіег ѵоЪів, ччі іп саеіів еві. 8і ачіет 
поп йітівегіііз ІіотіпіЫіз, пес Раіег ѵевіег йітіііеі ѵоЬв реееаіа 
ѵеяіга 4). „ 

Сар. 6. Ргоіпйс. е1і1есѣІБ$ііпі, тетогев іпітшіаіів позігае, фіт 
іасііе іп (ріаеііЬеі йеІіеіа ргоІаЪітчг, Ьос роііввітит гешейтт сі 
ізіат еійсасівзітат ѵчіпегчт повігогшп счгаііопет пчііаіепч* ) 
пееіецатчз. КетШатчв, чі ѵетіііаічг поЪів йептв ѵешжп, ччат 
гоааиінв, еі поп віпйеатпв ѵіпйісагі, сціі поЪів ргесатпг іцповсі. 
Раирегчт сетііив зигйо поп ігапзеатив аийііч, еі тівепсогйіат 
тйщеиЫЬиз рготріа Ъспіітііаіс ргасвіетив, чі тівепсогйіат т 
іЧЙісіо тегеатчг тѵепіге. Ай <|чат регГесйопеы Г|чі вічйіит вичт 
чгаііа Г)ві айіиіив іпіепйегіі, Ыс вапсічт іеіітіит ййсіііег рега 
кеі. Ыс а іегтеию шаііііае ѵеіегів аііепчв, іп ахутів втсегііаіі 
еі ѵегііаіів *) ай Ьеаічт Равсііа регѵетеі, еі рег поѵііаіет ѵііае 
йічпае ІаеіаЪііпг іп васгатеніо геіоѵтаііопів Ьчтапае рег Сітвічт 
Оотіпчт повігчт, ерчі ечт Раіге еі 8рігііч вапсіо ѵіѵіі еі герпаі 
іи зееиіа еесиіогиш. Атон. 

Матѳ. 15. 13. 
ѵ) Матѳ. 6. 12. 
3) = указаніе, совѣтъ. 
4) Матѳ. 6- 14. 15. 

= ОуВа|Аиі5. 
ЬІ 1 Кор. 5- 8. 
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3 

Вептю ІЛ ТИ. 

Не Р аввіоп е I) отіпі Л’II, 1і айіічв йіе Ііотіпісо ). 

Сар 1 8еіо очійет, йііесііввіті, равсііаіе Іевічіп іачі вчЫітів 
евве тувіегіі, чі поп зоітп ЬшпШІЫІз те** іеіш«ітш| вепвчт, 
вей еііат та^погит іпкепіогшп вирегсі Іасиііаіет. 8ей поп Ид 
тіЫ Йіѵіпі орегів сопвійегапйа еві щ«*пііпйо, чі ѵеі йійійат, 'еі 
етЬевсат йе вегѵіічіе 2) ччат йеЬео; счш «асгатепішп ваічі.в ііч- 
тапае поп Іісеаі іасегі, еііатві Пвочваі ехріісап. АимІтпііЪіи 
ачіет огаііопіЬив течігів, аЫйигат сгейітив еіЫіат І.еі, Ц ае 
іпврігаіютв виае ѵоге віегііііаіет повігі согйів аврегуаі, чі Ітрчае 
равіогаіів оійеіо, ччае вапсіі цгееів аипЬчв віпі иііііа, ргоіегапічг 
ГНсепіе епіт Потіпо Ьопогшп отпічт іаг^піоге: Арен ов іішт, 
еі, счо аііітрІеЬо Шті % ачйетчв еійет ѵегіяв ргорііеіісів йісеге. 
Нотіпе, ІаЬіа теа арегіев, еі ов течт аштпііаЪіі іачйет ічат ). 

Іисіріепіев іёііиг, Йііесііввіті, еѵапаеіісат йе Раввюпе Почти Ьі- 
віогіаіп геігаШге, Йіѵіпо іпіеііейітчз йівровіічт Ішвве сопвіію, пі 
ваегііесі Ічйаеогит ргіпсірев еі ітріі васегйоіев, что ваеѵіепйі т 
Сіігівіит оссавіопев ваере дчасвіѵегапі, поп шй т воіетпііаіе рав- 
сііаіі ехегсепйі Ічгогів вчі ассірегепі роіевіаіеш. ОрогіеЪаі епіт 
чі тапііевіо ітріегепічг ейесіи, циае Йіи Ічегчпі, Йёигаіо рготівва 
тѵвіегіо, чі оѵет віцпіііеаИѵат у) оѵів ѵега гетоѵегеі, еі чі чпо 
ехріегсіиг ваегійсіо ѵагіагпт йійегепііа ѵісіітагчт N410 опта 
Ша пчае йе іттоіаііопе арпі йіѵітічв рог Моувеп Ічегапі ргаеЫі- 
іпіа СЬгівічт ргорііеіаѵ егапі еі Сіігівіі оссівіопечі ргорпе ччпііа- 
ѵегапі. Сі егко чтЪгае сейегепі согрогііеі севвагепі тіацтев вчь ) 
ргаевепііа ѵегііаіів. апіщча оіівегѵапііа ) поѵсі іоіііічг васгатепіо 
Ровііа іп Іювііат ігапвіі, вапрчіпе вап^Ыв аиіегічг, еі Іекаіів , 

Іевііѵііаз йит птіаіит, ітріеіиг 
Сар. 2. Спйе счш вегіііаз с) еі вепіоіев рорчіі ай шрпЖ еоп- 

иііши рочіійсев соіщгееагепі, оттитЧие аЫтоз васегйоічт сига 
айтіііепйі іп Іезчш вееіегіз оссчравзеі, ірзі ве йосіогев Іе^із іеё 

»} = шшкІстічшС*оШсіит, в преимущественно ойсішп ессіевшбіісчш. 

") Псал. 80. II. 
-) Псал. 50- 17. 
к) == преобразующій. 
в) = іп. 
7і = обряды. 
*•) = предписанная закономъ Моисея. 
в) = КНИЖНИКИ. 



„гпагипі сг. чтті*шда йеСесШ ‘) гйня яіЫ іи»ппв «тйпіегипі. Іпсі- 
цгітогшіц ' ‘ . ШШГІ1ЯІІ ииі шпаге ІейМЙшЙ, ішіпг%и ѵа»л, 

»тоті<Іет* еі Іе.'іііійів’ііпгіЙ«ШіііЫ* яасгаШгет Лііі.аеіі- иТ-лХіШ ойіі іпгоге сопсерЮ, -й-тшп 

„Г ѵш| еі іи тшт Іасіпш *ітШ сп.йеіпаіе сошига . 

■ыаесиі п і яірі>1івМ! ішітоепіте еі сщ.ЛстпаііОие іпчЫіше.■ * 
' 1 Ш> а іпі'кіегт іш аппгеЪепйсгеШ ), «I ап1н|на ѵюіаіепі. . 

ѵіЙепііЬич еѵцо рПийрЛм, не ш Йіе яте*. іоттК» «Г11'е1"г< 

ГечЫѵіШі вей і’асіпогі ЛмІеЫиг, пес геіішою всгѵмйжі Ь**^_Д.*І0’ 
ТДм! ШіКепі« епіт ропШсав сі воШсіМ чмэдгйоіса. діо¬ 

нея тгігаѵпш йегі іп рпгсірпа аоіетшіаіе теІиеЪапг, мві 1 

,„,ь1в пп11 пеггагсі зей не Сіігізіиз еѵітсгеі. 

Сар 3. Аі Іезиз соняіііі зиі ссгіия. еі іп орсгс раіегпмз (із 

рпчіііопіч », іпігерніик, ѵеіич Течіатепіит пи^ 

ѵ-.чііш ашійсЪаІ. ЙігсишЪиМШі сшт чссит ІіЗДШІі» «1 

п«Ѵі<«Гшпип сит іп Саірііае «По ЙжЫгеіиг, ФютоЛ» СЬ.И 
«*а ро«5ві оссійі, ш« строгія еі «ѵвдшпіч чпі ^атаіт час.— 

пчп йогеЪаІ птііі* 1)ег. Іычііа (Іеііеѵеі ойегп, пе ай 1»вв цшпе 

тѵчіегіо Ігайіісге чшптпю. чі очіешіегеіш- ш.11* 

тч ппі іп ѵоіітіагіа еті ітріеіаіс рѵаечвйи» І]М «“““** 

тчіегіа гнйле еі сапча регВЛіае чецшпч «ю!™> йисеп. е 

Іепч СЬгівЫш І.айеге госюгдаі. І)ісеич гіацпе;ы т“а,Ю- 
ѵоііів. чвой чиив ѵЫпгаі те тЙПшпч ечі )• »о‘ат ыі 1 

гіч чиі сймсісиЙаіи Йетопчігаѵ.і, ион ачрега пес 1»*г“ Ж* 

ШсгдраИоис еоніітйеич, чей іеш ас Іасііаайтгі в, аЪіосіао 

еі стпеч чіЫ поп ейііо іпіріе- 

іаііч атіоге, Ісппісіапі. Сопігічіаіі етт чтіі, поп «* ) 

Ііае геаіп, чей сіе Ішташе пшІаЫІІіаІіч «•ИГ)», “" “ДД 

ѵегтп сччеі ф»й іп Ші поѵеіаі, Ч«*™ Ч • ; «)0- 
ргаеѵійейаі. То аиіет іп Нас Ітийа.юпе ктсітиѵгаітіс= 

іпіпі паііепііа, еі аЪчсопЙІ іе Іш. сгсйіч апйаеіа. Айй.ч ппрпйе 

') = несоблюденіе, измѣна. 
ѵ) = у разу пѣть, понять. 
в) - - опредѣленіе, іювелѣпіе. 
Матѳ. 2<і. 21. 
=. раепііепііа. 

с) опозорить, обезчестить. 
7) — вслѣдствіе. 
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Ііаш ксеіегі. пес рі^по еѵігіелііпге іеггсгіз. Сппиріе ке а сіію аііі, 
іп пи» іпііігіит Потіішч розиегаі. сопііпегспі, Іи тапит ітп 
геігаііія ь ііагорріііе *), цпіа аііііпипі поп аѵегіія а сгііпіііе. 

Сар. 4. Яесніит ечі К.аі[ие, іШссІіччіті, зісиі Іоііаппеч Ьѵап- 
«сііяы'шіггаѵіі, н* сит ігаЛііигі «но Роіпіішя тапііеяііпл ііееііі- 
тшіо рапош роггсхщасі іііііисіит 2). Іоіпт Ііиіат (ІіаЪпІия осси- 
рагеі я). еі цист таііцпів со^іІаІіопіЬия оЫі^агаІ, іаш ірчо ітріе- 
Іаііч орегс роччійегеі. Согроіѵ епіт Іаиіит сит сешшНЪпз гесиш- 
ЪеЪаі. тепіе аигст ки-епіоішп іпѵіЛіат, Іеяііпт ІаЫіаІеш, сі йі- 
гогет ітрегііае рІеЪік агпшЪаІ. Пепісріе ѵіііеін ІНтііітч сиі Йа”і- 
Ііо Ішіач еячеі іпіспіия, С>тх1 іасК іпсциі. Гас сШпя *). Лох Ьаес 
поп іпЪспіік еяі, 8еі1 вііепііз, пес Ігеріііі, яні рагаѣі: чиі паііепк 
ошніит Іетротт рогг^іаіош очіспсііі 8е сі °) і ногат поп Гас его 
ігаііііогі, еі &іс ай гейеіпрііонот тшісіі раіотат схчссрп ѵоішііа- 
Іст. ііі Гасіпш грюй а рсгзечиспІіЬиз рагаЬаіиг пес ітреІІегеС псе 
Іііпегсі. РозЦиаш і«ііиг Іийаз регзпачич а йіаЪоІо ііізсезвіі а Спп- 
чіо, аечие а согроте а]іокІо1ісае ішііаіія аіізсійіі, шШо Бошіпия 
раѵоге ІиѵЬаІик, ?е(1 йе впіа геЛітешІопііп «аіиіе воііісііпя, опте 
Іетрот враііпт, цпой а регвсчпепіішп ѵасаЬаі Іпсигви, туяіісія 
регтоніЪпк «асгаіаесріе йосігіпае, яісиі Іоііаппів Еѵап^еііо аесіаіа- 
{иг, ітрспсііі: сісѵат аЛ саеіиш осиіоя, еі {іго ітіѵеѵза ессіезіа 
яирріісапя Раігі, иі опшея срюч (Ісйіяяеі. йаіигиясріе езясі Г іію Іаіег, 
шшт Ііегепі6) еі іп ціпгіа Ессіетргогія іпсііѵійпі рсппапегепі; айп- 
(ісп8 рояігето Шат огаііоііет С]иа аіг: Раіег, ві йегі роіезі, ігаия- 
оаі а те саііх і§1с 7). ХІЬі поп ехіяіітапйііт сзі ^^^ой Юотптя 
Ісяиз равзіопет еі тогіет, сиіия іат йізсіриііз яисгатепіа Ігайі- 
йегаі, ѵоіисгіг йесііпаге: сит іря.е Ъеаіит арозіоіит Реігит ае- 
ѵоіа Гійе еі сагііаіс Гегѵепіет. піі айѵегзшп регкесШогев ^шіію 
ѵеіеі, йісепя: Саіісет чиет сіеіііі тіііі Раіег, поп ѵіа иі Ьіоат 
Шиш 6)? сегишкріе зіі еі срюй зесипЛпт Еѵапреііит ІоЬашия Бо- 
П1І1Ш8 аіі: 8іс епіт Бейз йііехіі типйіті, иі Ріііиш втпп шире- 
ііііит сіагеі, иі отпіз (ріі сгейіі іп вит. поп регоаі яеи ПаЬеаІ 
ѵігат аеіегпат 9): еі <рюй Йс ірзо аіі арояіоіиз Раиіііз: Сіігізіпз 
поз йііехіі, еі ігайійіі яетеіірзтп рго поЬія Ііозііат Бео т опо- 
тста киаѵііаіія 1"). Іп заіѵапйіз епіт отпіЪиз рвг сгисеш СЬгіяІі сот- 
тпиіз егаі ѵоіішіаз Раігія еі РіШ- соттипе сопзіііши: пес ііііа 
роіегаі гаііопе ІигЪагі чиой апіе асівгпа зеспіа еі тізепсогоііег 

*) = яябв'Ѵ.;. 
8С- 83Іе. 

а1 Іоаи. 13. 26. 
*) Іоан. 13. 27- 
Й) =_ «.•Наш. 
ь) Іоан. 17. 11. 
7) Матѳ. 26. 39. 
в) Іоан. 18. 11. 
яі Іоан. 3. II». 
“) Ефес. 5. 2. 
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огя, йічшзіішп еі іпсоіштіаЪШІеѵ ргаейМШт. «ш ег@о ѵегиш, 
ЛіірсйшГ Г&шчпе Ьотіпет аишпрвіі, ѵег» е* «Тропе «мм 
, аиіті впедері* апосіив. Хес %иіа отта т і11о ріепа ениіі ьлга- 
шеп Гр епа тігаеаііа. ійео ап* <№ Іасгішя йеѵіі, 
ріт-ір сіітт витрвіі, апі вітиМо вороге йогтші. Іп повііа ) 
ІттШІаІѳ соиіетріж, іп повіга тоевіііийте сопіпвіаіив, т по* о 
ГйЫоге 3* Раввюпев ешт тогЫІІаІів пЛае оЪ Кос 

“Ірг-іогйіа виЖ и* «шаге*, оЬ Рос ѵігіив гессрЧ, и* ѵтсегеі. 
ЙГЙИ арегііввіте ргорЙаѵЧ, Оіеепа: Ш ресоа«№ Р<^ 

. ~0 п^,із (ІоІсЙ оі пов риіаѵітив іііпт евве т Йоіоіс, еі 
• ’глЬсго^ т іи ѵехаііопе. Ірзе аиіет ѵіііпегаіиз езі ргоріег рес- 
сай тояіга. е* тЙгтаИв ев* ргоріег Гасіпога повіга, еі Иѵоѵе етв 

вапаіі вштш йііесііввіті, Т)еі «Ина Дісіі: Раіег, ві 

йргі поТевІ ІгаГеаГаЧше «Их івіе, повігае пИШт «ее паіигае, 
йен роіеві, ігап ІгепИаНопів Ъшпммм* «I т ив Ч^ае 

еі Йісіі: Ѵегшпіатеп по^вісиі ^о^Ю, «4‘ Д ^ І11ч«, Ш 

Йит 7) егйшст Нотіпісае раввюшв вето еві йиі«епй , 4 
ѵов сіттіо рпйіхКіів опегетиз, т циагШт ваЬЬаІі ), Й _ 
шіт Іаіюге *) йШегатив. Айегіі ргесапІіЬив ѵоЬш ега*іаВе,<1 

’ДІ1 в» Ш ІгіЪиаІ іасиііаіеш. 
Іевшп СІіѵівіит ѵіѵепіет еі ге§пап*ст сит Раііе е 
іп зеспіа весиіогит. Атеп. 

•) = устроить, постановить. 
-) — Іпшіапа. 

") ехсиьаіо фісйаишюйо тЮе іпіігтііаіів шеіи. 

8) Матѳ. 26- 39. 
Матѳ. 26. 42. 

3 21ЙЙѴ* » »нач. ир,ѣлп. , потому фшѵЬ ВаЬЪЙ есть фиата 

*" ЙІ“»г,Ь5 проповѣдника состоитъ «ь поученіи, а у слушателей 
въ молитвенномъ настроеніи. 
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4. 

Зегшо ЪІХ. 

Ре Раввіопе Ротіпі Л" III, Гегіа (\ и а г г а ІіаЪііиз. 

Сар. 1. Ресигзіз, йііесііззіті, вег тоне ргохішо ііз «іиае сот- 
ргеЬепвіопет Ротіпі ргаесеззетпі, вирегеві ттс, иі аихіііапіе Беі 
<»гаііа, (1с ірво іат равзіопів огйіііе, зіст рготізітив, йівзегатив. 
Кат сит ѵегЪіз засгае огаііопів виае Оотпіпив йесіагаязеі ѵегізвіте 
віЪі аЦис ріепівзіте еі Іттапаіп еі гііѵіпат іпевве паіигаш, озіеіі- 
йепз ипйе еззеі сріосі раіі поііеі, еі шійе с[ію(1 ѵеіісі. Лерпіва іге- 
рійаііопе іпИгтііаііз, еі сопйгтаіа гла^папітііаіе ѵігіиііз. гебііі 
іп зеніепііат виае йікрозіііопіз аеісгпае, еі заеѵіепіі «ІіаЪоІо рсг 
шіпізіегіа Іийаеогшп, і'оппат зегѵі пііііі рессаіі ЬаЬепііз оЪіесіі, 
иі рег еит ацсгеіиг отшит саиза, іп с^ио зоіо егаі оптітп па- 
іига зіпе сиіра. Іггиептѣ ег^о іп Іитеп ѵегит ііііі іепеЪгагиш, еі 
иіепіез Іасиііз аі^ие Іаіегпіз поп еѵазегипі іпййеійайв виае посіет, 
діііа поп іпіеііехегипі іисіз аисіогет. Оссирапі рагаіит іепегі, еі 
ігаЬипі ѵоіепіет ігаііі, ^^1і зі ѵеііеі оЬпііі, пііііі сріійет іп іпіи- 
гіат еіив ітріае піаппз роззепі, зе(1 типДі геЛетрііо іаггіагеіиг, 
еі пиНпт заіѵагеі Шаезив, гріі рго отпіит ваіиіе егаі тогііигив. 

Сар. 2. Зіпепз ірііиг іпіеггі віЫ циісциій засегйоіит іпсііа- 
тепіів Іигог рориіагіз аисІеЪаі, ай Аппат Саірііае восегшп ас (1е- 
іпйе ай Саірііат ех Аппае ігаизіпіззіопе х) регйисііиг, еі розі іп- 
запав саііішшаиііит оЪіееііопез, розі соттепіісіав зиЬопіаіогит 
іевііит іаівііаіев, ай аийіепііат Рііаіі роиіійсит йе1е§аііопе ігапз- 
Іегіиг. ^^и, йіѵіпо іиге пе^іесіо, сіатапіев ве геё'ет поп ІіаЪеге 
піві Саезагет 2), іап^иат Котапів йеѵоіі Іе^іЪпв опте іийісітп 
роіезіаіі ргаезійів гевегѵазвепі, ехреііепті ехвесиіогет тарів вае- 
ѵіііае ^иат агЪіігит саивае. ОНегеЬапі епіт Іезит йигіз псхіЪиз 
ѵіпсіит. со1а])Ыв еі аіарів і'гериепііЬиз саевит, вриіів оЫііит, еіа- 
тогіііив ргаейатпаіит, иі іпіег іоі ргаеіийісіа3), ^иет отпез 
ѵеііепі регіге. поп аийегеі Рііаіив аЬвоІѵеге. Сепсис иес іп асси- 
заіо еит герегівве сиіізат, пес іп вепіепііа виа іепиізве сопвіап- 
ііат йосеі ірва со^піііо, іп ^иа іиЪех. ^иет ітюсепіет ргопші- 
ііаі, йатпаі, аййісепз іпідію рориіо запишет іизіі, а дио аЬзіі- 
пепйит віЪі, еі іпіеііесіи ргоргіо вепзегаі, еі вотпіо ихогів поѵе- 
гаі. Коп риграпі сопіатіпаіпт апітит тапив Іоіае, пес іп аз рег- 

іоан. ху. іо. . 
■') своимь образомъ дѣйствій Іудеи уже выказали свое рѣшеше относи¬ 

тельно Христа, еще до суда Кто у Пилата. 
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яі$ аг|иа йіуііів ехріаіиг ^иой іашиіапте ішріа иіепіе соштіШІнг. 
Кхсе^іі риійет Рііаіі сиіраіп йісіпия Іийаеогит, (рп Шит іютіпс 
Саезагія ІгггіШш еі шѵійіозія ѵосПшз іпсгераіііш. ай сііесішп зиі 
ясеіегія ітішіепші. Яесі пес іряс сѵіьіі геаіпт, с|иі соорегаіия 
зейіііояіз, ге1к|иіІ іийісіит ргоргіиш, еі іи ггітеи Ігаііліѵіѣ 
яіісишп. 

Сар. 3. уп0(1 сг"« Рііаіпз, сіііосііяяіті. ішрІасаЫІіз рориИ 
ѵісі№ іпяаиіа. тиіііз Ісяит йеітпояіаѵі ІиІіЪгіія. сг іттойісіз ѵе- 
хагі регтіяіі ішигііз, срюскрю еиш ДауеШв саеяпт, яріпія спгопа- 
іит. еі атісііі іггіяогшс ѵеяііз ішіпішп. ясгіЪагпт еі яасепіоіит 
пзіеіііаѵіі аяресіиі, тШуапйоз ргосиі іІиЪіо шіпіісогііт апітов 
ехЫітаѵіІ. иі ехзаіпгаіія іпѵійіае ойіія поп иііга іат сгейегепѣ 
регзеііиешііші. сріет Іоі тойіз іпІиеЬапІиг аІЙісІит. Бей сит інаг- 
йеясегсі іга сіатаиіііші, иі ВагаЬЬат іпйіііуепііа геіахагеі. еі Іе- 
чцш сгисіз роеиа зиясірегсі: сит сопчопо ігетііи йісегеіиг а Іиг- 
Ыя: 8апциія еіпя яирег поя еі яирег ЛКоя пояігоя *): пМіішепті 
іиіі|иі іи йашпаііоиеш зиат ^цос1 регііпасііег схіуекші, ппогит 
йепіез, кіоиі ргорііеіа ѣеяіаіив сяк. апш егапі сі ва«Шае, еі 1ш- 
п-иа еогит уіайіпч асиіпз -). Кпийга еиіт еѵисійуопйо таіезіаііз 
І)отіио таішз ргоргіаз сопііпеііаііі, іи циеш Ісіаііа ѵостп зрісиіа 
еі ѵе попа іа ѵогЬопші Іеіа іасіеЪапІ. ѴоЬіз, ѵоЫя. іаізі Ішіаеі, еі 
васгііеуі ргіпсіреч рориіі. Іоішп іасіиогія іяііиз ропйиз ШсишЪіІ, 
сі Іісеі іштапііая ясеіегія еі ргаезійет оЫіуагіІ, еі тііііея, отпів 
Іпшеіі Іасіі кип тіа ѵоя агуиіі. Еі циісциій іи зирріісіо Сіігіяіі уеі 
Рііаіі рсссаѵіі іийісіит ѵеі соіюгіія ойзецшит, Кос ѵоз Іасіі Ііи- 
тапі уеііегія осію йіупіогеч, <\иіа ѵезігі ііігогіч ітриіяи пес Шів 
іішосспіея еяяе Іісиіі. срйЪиз іииріііач ѵеяіга поп ріасиіі. 

Сар. 4. Тгайііив ікщие Оотіпш заеѵіепііит ѵоіипіаіі, ай 
іггікіопеш геуЫе йіупііаіія, яирріісіі 3; зиі іиззив езі еяяс цезіаіог; 
пі ішріетеіиг срюй Ізаіаз ргорііеіа ргаеѵійегаі, йісепз: Ессе паіиз 
езі риег, еі йаіия езі поЬіз Йііиз, сиіив ітрегіиш внрег итегоз 
еіпз 4). Сит егцо Г)отіппз Іі^тші рогіагоі сгисіз, грюсі іп зсер- 
ігііт зіЪі соплегіегеі рпіезіаііз, егаі ^шйет Ііос арий ііпріогит 
осиіоз ііташіе ІийіЬгіііт, зей тапіІезІаЬаІиг ййеШтч ^гапйе ту- 
зісгіиш, ^^иа ^Іогіозіззітиз йіаЬоІі ѵісіог, еі іпішісагпт ѵігіпіит 
роіетіззітиз йеЬсІІаІог, риісііга зресіе Ігіитрііі зиі рогІаЪаІ Іго- 
рііаетп, еі іпѵісіае раііепііае 5) итегіз зіцішш заіиііз, айогапйшп 
геоціз оіішіітз іпІсгеЬаІ, Іапкріаш еі Іішс іряа орегіз зиі ііпа&іпе 
от пев ітііаіогез зиоз сопйгшагеі еі йісегеі: поп ассіріі сги- 
сст зііаш еі зепиііиг те, поп езі те йіі>'ішз с). 

*) Ыато. 27. 2Гі. 
') 1Іса.і. й6. Гі. 

'’І = орудіе казни. 
<) 11с. 9. 6. 
*) Оси. циаііі. 
Мате- іа 38. 

Сар. 5. ЕішііЬиз аиіет спш Іези іигЬіз асі Іосит роонае. 
8ііпоп ^шйат Су .тпаеиз іпѵепіиз езі, іп фіст Купит сгисіз ггапз- 
Іеѵгеіиг а Вотіпо 1), иі еііаіп гаіі Іасіп ргаезіунагеіиг уепііит 
ййез. грйЬиз сгих Сінізіі поп сопіизіо 2) егаі Іиіига, ней уіогіа. 
N011 сгуо Іогіпііит, зей Нуигаіит еі шузіісит Гиіі, иі Ішіаеіз 
іп СЬгічІит заеѵіепІіЬиз, ай сошраііепйшп еі ііегеугіпиз оссигге- 
геі, йіеспіе арозіоіо: зі сотраіітиг, еі сопгеупаЫтиз 3), иі засга- 
іівзіто Ваіѵаіогіз орргоЬгіо, поп НеЬгаепз ^^1із^^1ат. пес ІзгаМіІа, 
зей аііепіуепа зиЬйегеІиг. Рег Ііапе епіт ігапзіаііопет... а Шііз 
сагпаШшз ай Шіоз зрігііаіев іттасиіаіі аупі ргоріііаііо еі отпішп 
засгатепіогшп ріепііийо ІгапзіЬаІ. 8і^ііійет Разсііа позігит. иі 
аіі арозіоіш 4), іттоіаіиз езі Сіігізіпз, 911! зе поѵит еі ѵегит 
гесоисШаІіопіз засгійсіпт оЙегеііз Раігі, поп іп іетріо, сиіив іат 
егаі ііпііа геѵегепііа, пес іпіга зеріа сіѵііаііз оЬ тегііпт зиі зсе- 
Іегіз йігиепсіае, вей іогіз еі ехіга сазіга егисійхия езі, т ѵеіегиіп 
ѵісіііпагит сеззапіе тузіегіо, поѵа Ьозііа поѵо ітропегеіиг аііагі. 
сі сгих Сіігізіі поп іетріі евзоі ага, вей типйі5). 

Сар. 6. Ехаііаіо іуііиг, йііесііззіті, рег сгисет Сіігізіо, поп 
Ша Іапііші зресіез азресіиі тепііз оссиггаі, ^иае Кйі іп осиііз ітріо- 
гит, диіЬиз рег Моузеп йісіит езі: Еі егіі репйепз ѵііа Іиаапіе 
осиіоз Іиоз, еі ІітеЬіз йіе ас посіе, еі поп сгейез ѵііае Іиае с). 
Ізіі епіт піЫІ іп сгисійхо Ботіпо ргаеіег Гасіпиз зиипі соуііаге 
роіиепті, ІіаЪепІез Іітогет, поп ^ио ййез ѵега іизіійсаіиг, зесі 
ерю сопясіепііа іпіриа Іогриеіиг. Хозіег ѵего іпіеііесіиз, риет зрі- 
гііиз ѵегііаііз Шитіпаі, уіогіат сгисіз саеіо Іспжріе гайіапіет 
риго ас ИЬего согйе зизсіріаі, еі іпіегіоге асіѳ 7) ѵійеаі, рпаіе віі, 
ерюй І)оттш сит йе раззіопіз зиае І09ііегеѣиг іпзіапііа 8), йіхіі: 
Ѵепіі Ьога, иі сіагійсеіиг Еіііиз Іютіпіз 9); еі іпіга: Хипс, ііщиіі, 
іигЬаІа езі апіта теа, еі фіій йісат? Раіег, заіѵа те ех Кас Ьога. 
8ей ргоріегеа ѵепі іп Ьапс Іюгат. Раіег, сІагШса Ріііит Іиит 10): 
еі сит ѵох Раігіз ѵепіззеі е саеіо йісепз: Еі сіагійсаѵі, еі ііегит 
сІагійсаЪо 11), гезропсіепз Іезиз сігсит зІапШтз, йіхіі: Хоп ргоріег 
те ѵох Ьаес Іасіа езі, зей ргоріег ѵоз. Хітс іийісіит типйі езі. 
пипс ргтеерз Ьиіиз типйі еіісіеіиг Іогаз. Еі еуо зі ехаііаіиз Іиего 
а Іегга, ошпіа ІгаЬаш ай те ірзит 12). 

*) Матѳ. 27. 32. 
‘) посрамленіе. 
Римл. 8. 17. 
1 Кор. 5. 7. 

1 Евр. 13. 11. 
") Вгороз. 28. 615. 
71 яс. осиіогиш. 
*) = Однзость (ервн. Ісшрия іпяіаі). 
ч) Іоан. 12. 23. 

1П) Іоан. 12. 27. 
") Іоан. 12. 28. 
,2) Іоан. 12. 30—32. 
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Сап 7 О айийгаЪШв роіепііа стояв о іпсйаШів ё1опа рав- 
«пшЛп она 4 ІгіЬішаІ Тіотіпі, еі Іийісіит ттійп е* роіейав 
оТсги -Шхі ТгахЩ епіт, Штіпе, оптіа ай іе, Л сит схрнпД,*. 
Г1 іоГйіе тапив та» а.1 рориіит поп стейепімп еі сопігайгсеп- 
гмп ІЫ ') сопйіепйае таіевіаіів Шае язвдит іоіия пшпйпв ассе- 
пГв Тгаіічіі, ІЫпіпс, ошпіа а(1 *е, сит іп ехвесгаіюпет Ішк- 
Г всеІвгТз' ипат ргоіиіегппі отпіа еіетепіа «піепшш, сот оЪ- 

* «, іитіпагіЪи* 3) саеіі, еі сопѵегво т посіст йіс, іена срт 
(те тоШтч оиаіегеіш- іпшііііз, иптегвэдпе сгеаіига ітрычтт 

“иі "е пе-агеі Тгахівіі, Ботіис, ошпіа ай іе; ?поіпат зсізво іеш- 
п ! ѵеіо аапсіа вапсіогшп аЪ іпйіепн ропОбаЪЧ» гесеввегипі I 
іімПга іа ѵегііаіет ргорііеііа іп тапііевіаіюпет, сі Іех т Кѵап 

беглая і&г 

гл -ѵ 

-гл 5.™ і 
(’тт сгейепііЪиз йаіиг ѵігіпв йе тйгтіаі%*1оііа йе "ррго^ 
ѵ іГйе тогіе Чипе еііаш сагпаНпт заегійстогит ѵапеіаіе сев- 

і е§тши с Й1еатиг і^иш, Йііесііззіті, фюй Ъеаіш' 

5г?»яас:5гй=а&^ 
рехсаіогев заіѵов йасеге •). Ніпс епіт шгаЬіЬог ей ег^ по» ш 

повігае тогіів «пае роіепііа тшаЬаіиг, Р 8,р ^ е8 

вга =2 гмзйдаль.» 

=1 1„'“Л-ц'рг2по.у.п,лъ способность нешгйдштть твое величество. 

я) = й«ЙЗТІ|р. 
А) ервіі. фр. ііеѵоііон. 
“) Толп. 1. 29. 
*•) 1 Тим. 1. 15. 
7) Гнмл. э. 6. 
") Ос- 13 и. 
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Йсаішііиг •).’ Кіаі ііаіріе, Йііесііззіті, ерюй аровіоіп* РапЦ* ®і: 
и ииі ѵіѵитіі, іаш поп зіЪі ѵіѵапі, «ей еі .| і ѵШ опшЪшг тог- 
,ш еві еі гевшгехіі 2); еі *піа ѵеіега Ігапвіегппі, <* “а 
отпіа иоѵа, пето іп сатИів тйие ѵеіішіаіе гсшапсаі, вей отпев 
йе йіе іп йіет ргоіісіепйо, рег ріеіаііз аіщтепіа ѵепоѵетиг. Чшт- 
ішпітаеі епіт упі«]пе іивіійсаіиз вій, ІіаЪеі іатеп. Йит ш Ьас 
ѵііа ей, оію ргоііаііог еззе розвіі еі птііог. $ДІ апіет поп рѵп- 
йсіі йейсіі, еі рш пііііі аіадЬЦі, поппііііі регйіі- Сштспйит егцо 
поЬів еві ййсі егеетЪия, тівегіеогйіае орегіЪіт, атогс ішПіме. Ді 
йіет гейетрііопін позігае Щгііаіііеі- сеіеіп-апісз, поп т Гегтепіо 
уеіегі іпаііііае еі пеопіііае. бей іп агутіз зінсегііаііб еі іепіа- 
ііз 3;, гезиггесііопія Сіігічіі тегеатиг еже раПісірея, гри сит 
Раіге еі Врігііи бапсіо ѵіѵіі еі герпаі іпяесиіа зесиіогит. Атеп. 

*} 1 Еор. 15. 22. 
2 Кор. о. Іо. 

я> 1 Кор. 5. 8. 
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дли. 

Св. Григорій Великій, Двоесловъ. 

Св. Григорій, происходившій изъ знатнаго натрицШскаго рода, 
родился ок. 510 і. Въ молодости онъ съ успѣхомъ началъ дѣйство¬ 
вать на поприщѣ государственной служоы п вскорѣ занялъ высок у ю 
должность префекта города Гпма. Но почести міра нс имѣли для 
него никакого значенія, п онъ. отказавшись отъ ннхъ, предался 
уединенію п строгой подвижнической жизни; продавъ богатое иму¬ 
щество- оставшееся ему отъ отца, онъ частію роздалъ вырученныя 
за него деньги бѣднымъ, частію употребилъ пхъ на основаніе семи 
монастырей, изъ которыхъ одинъ былъ въ Римѣ туда удалился 
Григоріи въ качествѣ простого монаха. Но нс долго могъ преда¬ 
ваться Григорій подвижничеству: римскій епископъ Бенедиктъ 
назначилъ его окружнымъ діакономъ, а его преемникъ ІІелагіп II 
послалъ его апокрпсіарісмт. или легатомъ въ Константинополь, от¬ 
части для устройства дѣлъ римской церкви, отчасти для ііепроіпе- 
иія защиты отъ Лангобардовъ. Въ 590 г. Григоріи былъ избранъ 
римскимъ епископомъ, нс смотря на свое шіергическое сопротивле¬ 
ніе этому избранію. Въ своей дѣятельности на епископской каѳедрѣ 
Ов. Григоріи представляетъ сходство съ Св. Амвросіемъ; иодооно 
послѣднему онъ смотрѣлъ на оійсіпш Лосешіі, какъ на часть па¬ 
стырскаго служенія, и надобно удивляться количеству оставленныхъ 
Григоріемъ трудовъ литературныхъ, особенно принимая во внима¬ 
ніе другіе его труды (какъ-то: борьбу съ еретиками, съ злоупо¬ 
требленіями въ среди самой церкви, заботы о лучшемъ ея устрой¬ 
ствѣ н распространеніи среди язычниковъ — проповѣдь Христіан¬ 
ства. Англосаксамъ) и постоянную его болѣзненность. Изъ трудовъ 
Григорія В. для историка литературы важны: 

1) І)іа1о&огшті ііЪгі IV или Бе ѵііа еі шігаспік раіпип 
Иаіісоічіт еі бе аеіегпііаіе апішапіт, собраніе назидательныхъ 
разсказовъ изъ жизни Италійскихъ отцовъ. Но формѣ это сочиненіе 

представляетъ бесѣду Григорія съ приближеннымъ ему діакономъ 
Петромъ, въ которой Святитель искалъ отдыха отъ многотрудныхъ 
занятіи по управленію епархіей. Сочиненіе это пріобрѣло замѣ¬ 
чательную популярность, доказательствомъ чему служитъ его пере¬ 
водъ на Греческій языкъ при папѣ -Захаріи (711—752) и па Араб¬ 
скій, въ VIII в., и прозваніе Св. Григорія— Двоесловомь. Не меньшей 
извѣстностью пользовалось и другое сочиненіе Григорія: 

-) Ііогаііпт ехрокіііо іи Ьеаіит ІоЬ ІіЬгі XXXV, посвященное 
епископу Севильскому .Ісандру и представляющее то лкованіе па 
книгу Іова, начатое Григоріемъ еще въ Константинополѣ, по прось¬ 
бѣ сопровождавших!, его туда иноковъ. Ото то [кованіе имѣетъ 
цѣлію не только изъясненіе Священнаго текста (дословное, образ¬ 
ное* п нравственное»;, по и развитіе различныхъ нравственныхъ уче¬ 
ній. ію поводу важнѣйшихъ событій человѣческой жизни. Первое, 
не отличающееся особенными достоинствами, далеко уступаетъ 
мѣсто второму, привлекательному, какъ но содержанію, такъ и по 
простотѣ п изяществу изложенія. Исключительно нравственный 
характеръ имѣетъ небольшое сочиненіе: 

;») Ге&ніа раяшгаііч я. йе работа!і сига ІіЬгі IV (написанное 
ішд'і. сильным!, вліяніемъ сочиненія св. Григорія ІІазіанзина: Асуо- 
тгері <роу%),. иосвящепное Іоанну, епископу Равеннскому и заклю¬ 
чающее въ сенѣ указапія для достойнаго прохожденія пастырскаго 
служенія: 1-я кппга излагаетъ тѣ требованія пли условія, которыя 
необходимы для пастыря, 2-я показываетъ, какъ онь долженъ жить, 
■і-я—какъ онъ долженъ учить и проповѣдывать, и І-я—какъ онъ 
долженъ ежедневно углубляться въ самого себя и примѣчать свои 
слабости для того, чтобы смиряться п сокрушаться о нихъ. Бто 
сочиненіе, на .Западѣ признанное необходимымъ для всего духо¬ 
венства, рано было переведено на греческій и англосаксонскій языки. 

О Ке^ікігі или гедаіі въ XIV книгахъ, собраніе болѣе 800 
писемъ, оытоваго, нравственнаго, догматическаго содержанія, весьма 
важныхъ для характеристики личности Григорія л времени, въ ко¬ 
торое онь жилъ. 

ІІзложеніс прозаическихъ сочиненій Григорія В. не можетъ 
быть названо образцовымъ, тѣмъ не менѣе мѣстами оно дѣлается 
совершенно простымъ и безыскусственнымъ, напоминая такимъ 
Образомъ .іучшую пору Латинскаго стиля. 

Кромѣ сочиненій въ прозѣ, отъ Григорія осталось нѣсколько 
гимновъ, носящихъ на себѣ сильные слѣды вліянія гимновъ Ам¬ 
вросія. 

О Св. Григоріи, какъ отцѣ церкви, п его трудахъ для Бого¬ 
служенія см. ІТр. Филарета. Уч. объ отцахъ ц. т. ІІІ. $ 238—240. 

О жгаііп н историческом!, значеніи Григорія см. Магд^гаІ 4е 
Огс^огіі М. ѵііа. Бегііп. 1844 п С. I. ТІі. Кап, Оге^ог I сіег 
СтГ05>е насіі чеіпет Кеііеи ниД яеіпеѵ КеЬге ё'езсіііісіегі. Беірхіц. 
1845. Христ. Чтеніе» 1849. 

82 
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Лучшій изданія сочиненій Григорія: ЙапшіаПІіаішя Рагізііз 1.05. 
4 ѵоі. ІЫ. Гіаііісіоіі Ѵепеііів 1768—7Г». 1 тоі. Гоі. Мідос Раігоіо". 
Т_ БХХѴ-ЬХХІХ. 

ІГл русскомъ нзыкі; переводъ Собесѣдованій Григорія Двое- 
слона изданъ при Казанской духовной академіи (1858). а о пастыр¬ 
ском». служеніи при С.-Петербургской (1847 •. 

—>***-:- — 

1. 

Біаіоёогит НЪег 1. 

Р г а е Г а I і о. 

С^пшіат «Не пііпііз грюгщпіат вссиіагіит ѵ) ІнтиШЬив Лергез- 
яіі8. циіЪиз іи зиіз пе^оіііз рітппсріе со*$ітішг воіѵеге2), еііаш 

поя сегіит езі поп (ІеЬего 3), яесгеітн Іоспт реііі атісит 
тосгогі. иЫ опте ^ио^1 <1е теа тіііі оссираііопе сІІврІісеЪаг, вс 
радепіег озіеікіегеі, еі сипсіа циае іпйі^сге Лоіогет сопзиеѵегапі, 
сопрезіа апге осиіов Іісепісг ѵспігсііі. Ш ііачпе сит аШісІик ѵаІЛе 
еі «Ни іасііич веЛегет, Лііесіізвітпя Шііів тоиз Реігив Ліасопиз 
аЙіііі, (ри тіііі а ргітсѵо іиѵепіиіія Ноге іи атісШів іатіііагііег 
оЪзІгісІиз еяі аіг] ие асі васгі усгЬі шЛа§аІіопет восіия (^иі §гаѵі 
схсосрй4) гтчііч Іап^іюге те іпіпепв, ай: Хітнрші поп5) поѵі 
ІіЪі аіІсіиіП аесійіі ірюй ріпв Іе зоіііо тосгог ІспсІѴ Спі іодиаіп Й): 
Моегог, Реіге, цпет циоіійіс раііог. еі вешрег тіііі рег изит ѵе- 
ІП5 езі, сі вешрег рег ап^тепѣпт поѵив. Іпіеііх чиірре апітив 
тепв, оссираііопіз яиае риізаіив ѵпіпеге. тстіпіі еріаіів аІічиапЛо 
іп топазіегіп Гпіі7), іцютоЛо еі ІаЪспІіа8) сіиісіа виМегегаиІ, 
Чііапіпт геЬия отпіішв еріае тоіѵшііиг отіпеЪаІ, срюЛ пиііа пізі 
саеіезѣіа со^Няге еммиіеѵегаі, пиоЛ еііаш гсіепіиз согроге, ірза 
іаш сагпів сіапвіга сопіетріаііопе ігапзіЪаі. іріоЛ тогіет 4110411с 
грто раепс сипсііз роеііа езі, ѵіЛеІісеІ пі іп^гевзит ѵііае °) ст, 1а- 
Ъогіз впі ргагтіит атаііаі. Аг пипс ех пссазіопе спгас разѣогаііз 
восиіагтт Ьотішіт пе^оііа раіііиг еі ро^І Іаш риІсЬгат гріісіів 

*1 нач. зесиіагіа, ши. 
— опускать, оставлять. 

а) зг. воіѵсге. 
') ервн. Епи. у Сіе. «Іе вепесі. 1. еигаіп_4 на о пипс іе со«]ш1 еі ѵегзді 

іп ресіоге йха. 
- не — ли. 

') — твдргакіі. 
7> сооічііпаііо вм І.сто яіЬопІіпаІіо (1'иегіО. 
*) о времени. 
°1 ѵйа ѵ.аг* і-о7/,ѵ про жизнь будущую. 

кіше $рес1ет Іеітеиі асіда рпіѵеге іоейаіиг, Сшшріе зе рго стійк- 
сепяопе *) тиііопіш .-«1 ехіегіог.і «рагзеш, еііаш сит іпіегіога 
арреііі. ай Ііаес ріосиі йи!)іо шіііог гейіі. Регрепйо ііаіте опій 
Пйего регренйо фіой ашіві. Пйик)ив іиіиеог Шнй оиой рсгйійі. 

1мм Ь'іаѵі.* гцюй рогіо. Ессе еіепіт тше тайпі тагія йіісіі- 
І.ііа гртііог аіоис іи паѵі іпадйія Іет])с5Іа(;І8 ѵаіійан ргосоШз іііі- 
йог. Еі сит ргіогі* ѵііае віаіпт гесоіо, оиазі розі іегьетп гейис- 
Іі. осиіів ѵі.зо Ііііоге зияріго. уиойіріе айішс ргаѵіііз е.чі, йиш іт- 
1ИСІ181Ч (ІисШшз ІигЬеІш іегог, ѵіх іат рогіиш ѵійеге ѵаіео (ріет 
генцш оніа еі ііа заиі саваз тепііз, аі ргіаз грййеш регйаі 1ю- 
І11Ш1 1|П0Й гешііі, зі Іаіііен *) зе регйійіззе тспііиегіі; сатоие Іоп- 
8'іод гессадепі, еііат Ьопі ірзіиз оиой регйіііегаі оЫіѵізсітг, йіпие 
ч‘ Р081 1ІИіив рег шетогіат (цайеш ѵійсаі цішй ])ііиз рег асііо- 
ііот ісиеііаі. І’пйе Рос а<;іІиг гцюй ргаетізі; .рііа сит тміиатия 
Іопціаз, іат пес рогіит оаіеііз, цист геііоиітиз, ѵійвшиз. Ѵоп- 
111 теріат ѵсго ай аийтепіит іпеі йоіогіз аДіии^іІиг ірюй іріогип- 
йат ѵііа г,т ргаввепя зесиіит Іоіп тепіе ге1і(|иепшІ. тіШ ай ше- 
топаш геѵосаіиг. уиогпт Йит сиітеп 3) азріеіо, ||ішііііп:і ірзе іи 
т«тш* іасеаш а^иозео; оиопіт рііщші сопйііогі зао іп зесгеііогі 
та ріасиегшіі, с]ііі ие реѵ Ршиаиоз асіпз а иоѵіІаІе'*і тепііз 
ѵоіегазсегепі, еоз ояшіроівцв йеиз Ііиінз тппйі ІаЬогіІіиз поіаіі 
оссирагі. 8ес1 ^иае іат ргііаіа мипі теііив іпвіпио 5), §і еа о пае 
рег ішіиіяіішіет е) ас гезроизіопеш йісепйа яиш, зоіа иошіиит 7) 
ргаепоіаііопе Дізііп^ио. 

Реігив. Хон ѵаіеіе *) іп На На аіирюгпт ѵііат ѵігіиііЬив іці- 
зіззс со8поу1: ех оиогшп ікііиі сотрагаііппе аесепйегіз ѵііае 
і@пою ). ‘опійет Ьопоз ѵігоз іи йас Іегі-а Ііііззс поп йиЬіІо, 8і.>па 
іатси акріе ѵігііііез ані аі) еіз пеошіоаат (асіа Іи) ехізііто. аиі 
ііа ащі Ііасіоітз йіепііо зирргеіза. т ппчшше зіт і'асіа пе- 
зсіашач. 

і'Гср°ііаз. 8і зоіа. Реіге, геіегат. С|п;к- ііе ]іегГесІіз ргоЬаІія- 
Очс ѵіпв чиня еро Ьоишисіо ѵеі Ьопія ас ййсііілів ѵігіз аііезіап- 
піпіз а?поѵі ѵеі рег тетеіірзит йійіп йіез, т оріиог, апіе ашип 
зегто сезваЫі. 

зависнчости отъ сопсІеясепЛеШіа. 
Л ~ аПатеп ііа иі... 
тлсота ихъ ;і;іізші. 

на"1>ааленіс, от. котором^ пдеть состояніе, 

=- Лосеве, ехропегс. 
') = «ріа«‘8Ііо. 
) разум |. юте я имена соііесѣдѵющпхъ. - 

') = рагиш. 

сомі:1»:, да™ сх аапгш.- ѵііае «Йіфіаііопи аемпйегк. Бд 
оі. жювіп 1>іпоііія.' СПШ1,',1''11° сравненіе жизни уіючяпутихт. отцовъ 

.) йсті, по отвоіиенію къ ѵігіціез — проявиться. 



Гегги$. Л'еИеш цшіегепіі тпіііі йе сіз аіщш паггагез. Хецпе 
Ііас рго ге іпіеггшпреге ехрозіііопіз зіийішп *) ргаѵе \ ійеаіиг, 
г]иіа поп гіічраг аейіТісаііо огііиг ех тетогіа ѵіѵіиііш. т ехрозі- 
ііопе сріірро гріаіііег іпѵепіеіиіа аісріе іепепйа зіі ѵігіиз п^позсі- 
птз 2Т, іп тггаііопе ѵего зі&погит 3) еоііпозеітиз ітепіа ас і с- 
Хепія диаіііеі* йесіагеіиг. Еі зипі попииііі, грюз ай атогст раіпае 
саеіезііз ріпз ехетріа сртш ргаѳсіісашѳпія зиссепйипі. Еіі ' его 
ріегитеріе іп ашііепііч аіііто ііиріех айіпіогіит 4) іи ехешріік ра- 
іпіт: гріа ай агапгет ѵепіигае ѵііае ех ргаесейеиііит сотрага- 
ііопе ассепйііиг, еііат зі зе еззе аійрий ехізіітаі, йпт теііога (Те 
аіііз соепоѵегіі, Іттіііаіиг. 

(тге^огіиз. Еа ^иае шіЬі зипі ѵігогит ѵепсгаМшт паггаіюпе 
сотрегіа, іпешіеіапіег пагге запсіае аисіогііаііз ехешріо. сит тіііі 
Іисе сіагіиз еопзіеі, ерюй Ъпсаз еі Магсиз еѵап^еііит грюй зегі- 
рзепті пои ѵізп зей аікііш йійісегіпі. 8ей иі (ІиЫШюшз оссазю- 
пеіп 1е«епІіТшз зиМгаІіат, рег зішрііа (ріае йезегіію, српЪпз Ііаес 
тггапііТтз тіііі сошрегіа зіпі, тапііезіаЪо. Нос л его зсіге іе 
спріо, ^ша 5) іп пиіЬіізсІапі зепзит заіпттойо. іи грііЪизйат ѵего 
еі ѵегЪа сит зепзи іепсо, ерііа чі йе регзопіз ) отпіЪиз ірза зре- 
сіаіііег 7) ѵегЪа іепеге ѵоіиіз^ет, Ьос гизіісатю изи ргоіаіа зШи* 
ясгіЪепііз поп аріе зизсірегеі- ^епіогит ѵаійе ѵепегаЪіІіит йійісі 
геіаііопе пшхі пагго. 

Сіаіоёогит ИЪ. ѣегііив. Сариі ргітит. 

I) е Ра и Нпо Коіапае игЪіз ерізсоро. 

Бит ѵісіпіз н) ѵакіе раігіЪпз іиіешіо "), таіогшп Гасіа геііаие- 
гат, ііа иѣ Раиііпі10) тігасиіит, Ипіапае игЪіз ерізсорі, ииі мш- 
іоз сіиогит тетіпі ѵігіиіе еі іетроге ргаесеззіі, тетопае йсГтззе 
ѵ ійеаіиг. 8ей ай ргіога ттс гейео, еагріе (ріапіа ѵаіео Ьгеѵііаіе 
регзігіп&о. 8ісг.і епіт Ъопоѵит і'асіа іітоіеасеге сШпя ятіІіЪиз 
чиіепі, зепіогіітз позігіз рег іизіогит ехетріа ^гайіепііЪиз ргае- 
ііісіі 11Т ѵепегаЫІіз ѵігі сеІеЪге потен іітоіиіі. еіизеріе приз ) ашт- 

’) нравственное наставленіе черезь толкованіе Св. Писанія. 
-) — со^ноесеге. 

= знаменіе, чудо. 
= польза. 
= г|ію«і. 
= регропагиш. 

'1 = гресіаііиі, ехргейне. 
“) разумѣется, «о времени, 

і = обращать внимав іе. 
“) о Павлинѣ см. пр. къ Аи^и^і. С. В. I. 10. 
п) — вышеупомявутын. 
15) вь коллектив, смыслI-. = подвиги. 
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гаіпіе аіі еогииі зе іпзішешіа зіийіа іеіешііі 1), циогит теиесеззе 
Риіі «і-ашіаеѵііаіі іат сегіо - сгейеге, ас зі еа чиае іііесгепі теіз 
исиііз ѵійіззет. 

Сит заеѵіепііит Ѵашіаіогит іетроге Гиіз^еі Іьаііа іп Сат- 
раіііае і>агііЪиз Йерориіаіа, тиІіЦие еззепі Йе Ьас іеіта іи АГгі- 
еаиат геріоиет ігашйисіі, ѵіг ротіпі Раиііииз сиисіа ерте ай 
ерізсорііг) изшп ІіаЪеге роіиіі сарііѵіз іпйіёеііііЬизцие Іаг^ііиз езі. 
Сипщие іат пііііі отпіпо зирегеззеі ерюй реіеиііЬиз йаге роііііз- 
зеі, (рюйат йіе ^иае(1аII1 ѵійиа айѵепіі, ертс а і еціз Л апйаіогит 
^епего зиит Шіит іп сарііѵііаіеш іиіззе Йисіит регІііЪиіі, аЦие 
а ѵіго І)еі еіиз ргеііит розіиіаѵіі 8), зі Гогіе ііііиз йотіпиз Ьос 
йі"ііагеШг ассіреге, еі Іпшс соисейегеі ай ргоргіа 4) гетеаге. 8ей 
ѵіг Г)еі та^пореге реіепіі іепііпае іріій йаге роіиіззеі іприігепз, 
пііііі арий зе аііисі пізі зе іпѵепіі, рсіеиіі^^1е іетіпае гезропйіі, 
йісепз: Миііег, ^иой роззіт йаге поп ЪаЪео, зе(1 тетеіірзиіп іоііе, 
зегѵит те іигіз іиі еззе ])го6іеге, аіі^ие иі іііііші іиит гесіріаз, те 
ѵісе ііііиз іп зегѵіііит ігайе. (^иой Ша ех оге іапіі ѵігі аийіепз, 
іггізіопет роііаз сгейійіі гріат согараззіопет. Аі Ше, иі егаі ѵіг 
еіо^иенііззііми» а^ие арргіте ехіегіогіЪиз '*) (]иосіие зіийііз ешйі- 
шз. йиЪііаиіі іетіпае сіііиз регзиазіі, иі аіійііа сгейегеі, еі рго 
гееерііопе Тіііі виі іп зегѵіііит ерізсорит ігайеге поп йиЪііагеі. 
Реггехеге і^ііиг иігщие 6) ай ') Аігісат. Ргосейепіі аиіет геріз 
уепего, риі еіиз Шіит ЬаЬеЬаі, ѵійиа го^аіига зе оЪіиііі ас ргіиз 
реіііс, иі еі Тіііит йопаге йеЪіііззеі. ^иой сит ѵіг ЬагЪаі ш іурЬо 8) 
зирегЬіае іигі» ійиз, ^аийіо ігапзііогіае ргозрегііаііз іпйаіиз, поп зо- 
Ішп Іасеге, зей еііат аийіге йезріеегеі, ѵійиа зиЪіипхіі, йісепз: 
Ессе Іпшс Ъотіпет рго еО ѵісагіит ргаеЬео; зоіиттойо ріеіа- 
іет 10) іп те схЫЪе тіііщие ипіеит Тіііит геййе. Сіш^ие іііеѵе- 
ішзіі ѵиііиз Ііотіпет сопзрехіззеі, еріат агіет ііоззеі ііцііізіѵіі. 
Сиі ѵіг Г)еі Раиііпиз гезропйіі, йісепз: Агіет (ріійеіп аНсріат 1Х) 
пезсіо, зей Іюгііпп Ьепе ехсоіеге зсіо. і^иой ѵіг ^епііііз 1“) ѵаійе 
ІіЬепіег ассеріі, сит іп тпгіепйіз оіегіѣиз (рііа регііиз еззеі аийі- 
ѵіі. Бизсеріі ііаіріе зегѵит 18). еі гоёапіі ѵійиае геййійіі іШит. ^ио 

*) т. е. изумительные подвиги Павлина направились на устроеніе житей¬ 
скихъ занятій тѣхъ и т. д. 

2) = ЙОНШ8 ерізсорі. 
3) = гооаге, огаге. 

') зішііа ехіепога, въ противоположность богословскому кругу наукь, 
науки свѣ.тскія. 

в) Павлинъ и вдова. 
7) = іп. 

синонимъ кі. зирегЬіа. 
’) = замѣняющій, въ замѣнъ. 

,0) = милосердіе. 

•П иѣсьРп*зьип’‘ет, (ибо Вандалы того времени были Арі»пе,|, но: 

варваръ. 
1Э) — еит, иі вегѵит- 
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ассеріо, ѵіЛиа аЪ АІ’гісапа ге@іоііе Дізсеззіі. Раоііпш ѵего ехсо- 
Іопгіі Погіі зизсеріі спгаш. Сшіиріе Мет гедіз &епег сгеЬго іп§ге~ 
сіегсіиг Погіит, зиитцие Иогіиіапит циаейат гаріігсгсі еі зарісп- 
Іст ѵаМе еяяе Іютіпет ѵійсгеі, атісоя соеріі еі іатіііагез йеяе- 
геге, еі заеріик сит чио Ъогіиіапо соііогціі аіцие еіиз яегтопіЪиз 
Леіесіагі. Сиі Раиііішз (рюіМіе аіі шезіааш оііогіі'егаз ѵігепіебцие 
НегЬаз Дсіеіте сопзиеѵегаі, еі ассеріо рапе ас! сиглпі Ногіі гсіпсагс. 
Сптцис Іюс Ліиііпз а^егеіиг, циайат (Не кію (Іотіпо весит зееге- 
ѣіич Іосріепіі аіі: Ѵісіс сріід ацаз, еі ТашЫогши ге^пит (ріаіііег 
Діяропі *) (ІеЪеаІ ргоѵкіе, (рііа гех сіііиз еі зиЪ отпі сеіегііаіе 2) 
езі тогііигиз. (гНнкІ Шс атііеиз. срііа аЪ сойеш ге&е ргае сеіегіз 
сШі^сЪаІиг, еі тіпіте Іаспіі. яесі срші а зио Іюгіиіапо, заріеніі зсі- 
ііееі ѵіго, а&поѵіюеі іпйісаѵіі. (^шхі Лит гех аисііззоі, іііісо гез- 
роіійіі: Е$о ѵеііет Нине (1е цио Іопиогія Іютіпет ѵіЛегс. Сиі @е- 
пег еіиз, ѵепегаЬіІіз Раиііпі Істрогаіѵ (Іошіпиз. гезропйіі йісепз: 
Ѵігепіез ІіегЪаз тіііі асі ргашііит сіеіегге сопзиеѵіі, Наз ііагріе Ьис 
а(1 тепват еиш сіерогіаге іаеіо, иг, циіа зіі ^т тіііі Ьаес езі Іоси- 
Іня а^позсаз. Расіппщие езі. Еі сіит гех а«1 ргатіетіит йізсіі- 
Ъиіі, РаиНпия ех зио орегс 3) оЛога ^ш^е^ие еі ѵігепііа йеіаіиічіз 4) 
асіѵспіі. Сипкріе Нине гех зиЪіІо сопзрехіззсі, іпітшііі, аі^ие, 
ассегзііо еіиз йотіно. зіѣі ре г Шіат ргорііирю, еі яесгсіит диогі 
ргіпз аНзсошІегаІ іпДкаѵіІ, (Іісепз: Ѵегит езѣ циоЛ аисіізіі; пат 
посіе Нас іп зопшіо. зейепіез іи ІгіЪнпаІіЬия сотга те ііиіісев ѵійі, 
іпіег грюз ізіе еііат зішиі яеДеИаІ, еі ііа^еііит циой аіігртпйо 
ассерегат еогит тіііі іийісіо іоІІеЬаіиг. Бей регетіеіаге, пиізпат 
зіі; пат е^о Нітс Іапіі тегШ ѵігііт, рориіагет 5), иі сонкрісііиг. 
еззе нон зизріеог п). Типе гс&Ь $*епег зесгеіо Раиііішт Іиііі7), еі 
(]півпат езяеі шеріізіѵіі. Сиі ѵіг І)о тіііі гезрошііі: Вегѵиз Ішіз кит. 
диет рго Нііо ѵійиае ѵісагіит зизсерізіі. Ситс]ис іпяіапіег іііе ге- 
(ріігегеі, иі поп ^ш(^ еззеі, зеД циіД іп Іегга зиа іііізяеі іші ісагеі, 
аІ<ріе Нос аіі со ііегаііоие ігечпеііііз іікріізіііотз ехіцегоі, ѵіг 1)о- 
тіпі, сопзігісіия таішіз соіііигаІіопіЬиз ®), іат поп ѵаіенз пе^аге 
(цші еззег, ерізеорит зс Нііззе ѣезіаіиз езі *). І^иосі роззеззог еіиз 
аікііепя. ѵаПІе репітніі а^ие ПитШісг оііиііі1,1), (Іісепз: Реіе <іиой 
ѵіз, (ріаіенпз х1) агі іеггаіп Іиат а те сит таішо нпшеге геѵег- 
Іагіз. Сиі ѵіг І>отіііі Раиііпиз аіі: ІІнит езі гіиой тіііі ішретіеге 

*) = устраивать. 
21 = во всей скорости. 
я) — отъ трудовъ своихъ. 
*і — «Ісіегенз. 
г') = игъ простаго народа, простолюдинъ. 
Р1 = риіо, атЬіІгог. 
7> = отвел, въ уединеніе, въ сторону. 
") = «іаклішаніе. 
") — признаться 

’*') обьекгъ виденъ изъ слѣдующей фразы. 
’*) -= чтобы. 
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Ілпейеішп роге?, пг ошпе& сіѵі<*Й8 швие сарііѵі* гсіамі *). «и| 

сішсіі ргойри.іп ЛМсаиа гцйопе ° 
паѵіЬик рго ѵепегаіійі ѵігі Гачііпі вЛяГчсІіопе, ш вгас сот Ын 
Іахчіі аші. Рол пт ти1го5 ѵего сііе* л, ашМопш гех оссиііші, 
еі ІімгсШіт пиой а,1 мш ретіеіет, (Ітреікшіе Нео. рго Меітіп 

Оім ірііпа ассерегаі, аткіі. Якчр.е іасПіт еЛ. иі оттроісЯі* ЯН 
Сашпііт Рміііпив ѵега ргаейісегеі, Я цш яс ш яггл тит яоіит И а 
ііійегаі. сит шиШя а ясгѵШо ай ПЬвгШІет гейігеі. іііит ѵкіеііееі 

ітітіия ц« Гогтат вегѵі аяяітряіі, ие ноя еяястщ яеім Р^айь 
Спііся яеЧиеия ѵаяііуіа Раиііш.я, а.1 Іетрия, уоіітіапе яесѵия &сіия 

сяі яоіпя. иі евяеі рояітойит ІЛег сит тпііія. 
Реіг. Пит те ашііге елтІііі{й (іиой ітііап поп лаіео. Іеіе 

пш,,із Ііііеі ппат аііциій сНсегс- 
^ Гіге»ог I) счіиз «№т шигіе арий еіч$ ессіеавіп яспрішп 

еяі ппіа ст,. йоіогс еяяеі Іаіегія іасіия, ай ехігета регйисшя «I. 

ііпшвйе еіиз отчія Йотия іп яиа яоіійііаіе регляіегеі, спЬісштп 

іп пио іасеЪаІ ае*ег, іасЮ іеггае твіи, стШептП опшеяцие чш 
Ші( айегапі пітіо Іеп оге сопсияяіі, яіс.|ие яапсіа Ша ашта сап е 

яоіиіа еві. Р*ттЧие «I, Й тарпив |>аѵог тѵайегеі соя цй і аи- 

Ііпі тогіет ѵійеге рошіввеиі. 8сй ч»» ^ П«ат вѵрегшв вш. 

Раиііпі х ігіпя ѵаійе езі іпііта, пппс, яі р1асеІ; ай ітгасиіа ехіе- 

гіога ѵеиіатп* Чиае сі тиШв іат пв* тик еІ ,с^ Ь™ 
пт, ѵігопіш геіаііовв йійісі, діі йе Ьів отттойи атЪщеіе поп 

]»озяіт. 

’ Сариі II. 

1>е вапсіо ТоЪаипе рара. 

(іоііюгит іетроге, сит Іоііаписв 2) ѵіг ЬеаНявітив Ьиіч» Ко¬ 
тите ессісяіае ропіііех ай Іиаііиит яепіогет 3) рппсіреп» регце- 
гсі, іп Согіпйіі рагііііив айѵепіі, сиі иесевве Іші иі ш ііеііете 
ай яейепйпт е<!иив ѵечпгі (Іеічііявеі. (^чой іШс (рййат хчг потік 
аийіеш, ечишп. Чнет рго таеиа тапаисічйше еічв сопшх вейеге 
сопзисѵегаі, На оі оЫійіі, иі. сит ай Іоса аіш регѵсшепіі аріиз 
епиив іиѵетгі роіиіяяеі, (ІеЬегоІ Шс |иет (іесіегаі ргоріеѵ виат 
соиііщет геІгапвтіИі5). Гасіитчие пяі, еі ширіе ай сегіит іосши 
річтйісіиз ѵіг е<ДО еойет виЬѵеііспіе °) реічіпсіив сві. Ц» тох 111 

I ервн. Шал. гікщсіаге. _ 
2 Іоаннъ I правилъ Римскою церковью съ о-о 
в) Іивііпич вепіог. императоръ на Востокѣ, 516—о2«. 
*і — іп рагЬе=, въ предѣлы Коринискіе- 
"| = эт!|0ИЯ05СЕ'.Ѵ. 

*■) ибо всад анкъ сидѣлъ на конѣ. 
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«И™1 *?!■*«» .ІШш1 чивт а. сеі.егаі геігаияшйі. Сшіті.е ешп «г*- 
г .1 коЪіііз ѵігі сопіих 8сйеге ех тоге ѵоіиіззеі, нН га ион ѵаіиіі М 
г,міа рой чсійіопеш ІаШІ ропііпсік яшііотет іеп-е геДа«‘ Соеі.іг 
шнщпе пишете Йаіц еі ігеіпіііі, аігціе тсевваиіі іоііііз согрогіс 
шоіи пиаи ЙезрісіепЙо ргойеге, чпіа рой, тетЬга ропЫЯсЙ шиііе- 
іет (епе поп роям*. Чиой ѵіг мня ргпйеиіщ- ітцЙщ, Іцшс асі 
еишгіош телегазет ѵігит ргоШпя гсігашшіаі, шм) ргесіЬш 
реіепз, ші ачишп ф'е ровяйегй, (1иеш іті ано вейешіо сіейісаввеі 
Не с|.ю еііат ЙІиЙ ішгаЪЙе а ітМгів веішгйшв паггагі яоіеі (,»0(| 
іи Сопяіапітороіііаіш «гЬе ай ропат ^иае ѵосаіиг Лигеа 2) ѵе- 
тепа рориЬгит чп-Ыв йЫ оссштепІіЬш, іи сошрегіи ошпіиго 
іоеапіі саесп Іішіеп геАйійіІ. еі шапи зирегргеііа опйопш Іепе- 

Сариі Ш. 

Не Яапе Іо АцарНо рара. 

Гой, Цй тііііпт ѵего ісшрогіз, ехіцеіііе саива Соііюгиш ѵі- 
(.иофіе Геаііяйтик Адарфи 3) Ьиіия 8апсІае Нотаиае егсіевіае рон- 
йіех, сіи Нео Йіерсшшііе *) ЙещгѵЬ 5), ай Ішііпіапшп •) ргіпсірет 

Ь» регрепіі чпайат йіе Ы Огаесіагпш іат раіг” 
Ш8 спгап(Іи8 оЬЫив ей пшіив еі сіаийіш. Чиі иеЧие нПа ѵегЬа 
ейеге, цеди- ех Іегга шшршт 8пгееге ѵаіеЬаІ. СптЧве Ьвм рго- 
ршфи ЙІШ8 Непіеа оЫиІіазеШ, ѵіг Потіпі воііісііе іедпівіѵііР ап 
стаіюша іДпв ЬаЬегеЩ ЙЙепі. диі йшп іп ѵіПнге Юе. х аисіо- 
ніаіе 1 еіі і, Яхат $Ли1ш Шіиз врет ЬаЬеге ве Йісекті ріоЬіпиз 
«ЧеіашІиОіу огаіюш шсиЬиЦ, еі тіазагит воПептіа ехогзш, 
.аспйиши т соіі«регіи Неі опшіроіепіш іттоіаѵіі био регасіо 

ТЙ С а11Й1 ™№ит ІеІ1ІІІ4* а‘Я«е авйівіепіе еі аарісіепіе’ 
рориіо, ешп тох а іегга т ргоргііз агеаяіЬпв •) егехіі. Ситпие еі 
Шпптсит согршч іі, 08 тіііегеіІ11а Йт тпіа ай 1оЧш>пйшп 

2 ?*а!ми5 'гс5 ^эѵ^віг. Греч, переводъ. 

ВПчійРЖ выгГроеИ,шя Ѳеодосіей В., слуяшди для въйра тше- 

‘) 530—536. 
*) = распоряжаться. 

ао5зегти-рМе1ѴІГе гсс1е8Іае Сессіеаат) = управляй, приходомъ, епархіей (срв. фр. 

6) 527—565. 

іи ѵ«^Я®*^^ЙІл2і(5м,*^ге,й 86 І1а1)еі'е **** 5а,ииз ВД* «кат 
тай™аиСІ0,^““- 

) про совершеніе литѵргіи 1 
, ) = рез. 
и) влагать. 
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Кп*ш 5б1и1а. е>1- Мігаіі от нея Йеге ргае дашііо соерегит. еопші- 
^ие шеіЦез іііісо теіия еі геѵегеіШа іпѵаяіі, сит ѵігіеіісеі сегпе- 
і’сиі, Цііігі Лііарііиз іасеге іи ѵігіиіе І)отіиі ех аіііиіогіо Реігі 
роіиіязеі. 

СариГ IV. 

Ве Лаііи Мейіоіаііеіі8І ерівсоро. 

Еіизйет пиодие ргіпсірія іетроге сит 1)аІіи§ 1) МеЛоІапепяія 
игЫч ерівсория сайга ййеі ехасіия, асі Сопвіапітороіііапат игЪет 2) 

реі^егеі, СогіпіЬша (Іеѵеніі. ^иі йит Іаг^аш Лотшп ай Ьоврііап- 
аит ; чиаегегеі, циае сотіШит іШия іоіит Лдте4) роіиіяяеі, еі 
ѵіх іпѵепігеі, аарехіі епііпиз Йотит совдгиепИз5) тай'піічйіпів, 
еатсріе гіЬі ргаерагагі ай Ьоярііапйшп іиззіі. Ситдие еіияйет Іосі 
іпсоіас йісегеиі, Іп еа Ьшіс тапеге поп роззе, грйа тиіііз іат 
ашііз Ііапс йіаЬоІиз іпЬаЬііагеі, аісціе ійео ѵасиа гетапзіззві ѵіг 
ѵепегаЬіІіз Лаііиз гсвропйіі, йісенв: Іто ійео Іюзрііагі іп ’йошо 
еайет йеЬетиз, зі Ііапс зрігііпз таііепив іпѵавіі, еі аЬ еа Ьоті- 
ішт іпЬаЬііаііопет герпііі. Іи еа і§ііиг зіЬі рагагі ргаесеріі. зеси- 
?’118йие іііат, апіідиі Ьозііз сегіатіпа іоіегаіигиз, іпігаѵіі. Ііадие 
шіетрезіае иосііз зііепііо, сит ѵіг Леі ^иіе8сегеі, аиіщиив Іюзіів 
іттензіз ѵосіЬиз таёііів(]ие сІатогіЬиз соеріі ітііагі гіщііиз Іео- 
пит, Ьаіаіиз ресогит, гигіііиз азіпогит, зіЫІоз зегрепііит, рогсо- 
іит зігійогез еі зогісиш. Типе герепіе Лаііиз іоі Ьезііагит ѵосі- 
Ьиз ехсііаіиз зиггехіі, ѵеЬетепіег ігаіиз, еі сопіга апіісіиит Ьоз- 
іет тарпіз соеріі ѵосіЬиз сіатаге, йісепз: Вене6) ііЬі сопіі^іі, 
тізег, іи іііе ез ерй йіхізіі: Ропат зейет теат ай АриИопет, еі 
его зітіііз Аііізяіто 7); ессе рег зирегЫат іиат рогсіз еі зогісіЬиз 
зітіііз Йасіиз ез: с^ііі ітііагі Лейт іпйі^пе ѵоіпізіі, ессе, иі йі^ипз 
ез, Ьезііаз ітііагіз. Ай ^иат еіиз ѵосет, иі ііа гіісат 8), йеіесііо- 
пет зиат таіі^пиз зрігііпз егиЬиіі. Ап поп егиЬиіі, ^иі еашйет 
йотит ай ехЫЬепйа топзіга диае сопзцеѵегаі иііегіиз поп іпіга¬ 
ѵіі? Бісцие розітойит ййеііит ЬаЫіасиІит іасіа езі, іа йит еат 
ітиз ѵегасіісг ййоііз іп^геззиз езі, аЬ еа ргоііпиз тепйах зрігііив 
аЦие іпййеііз аЪзсеззіі. 8ей орогіеі іат иі ргіога іасеатиз; ай еа 
йчае йіеЬиз пояігіз випі ^езіа ѵепіеіійит езі. 

і І>. Мартирологъ (14 янв.і вовстъ его Исповѣдникомъ. 
я) = въ Константинополь. 
) = гостить, останавливаться. 
1 = вмѣстить. 

Б) = подходящій. 
') съ ироніей. 
7) Ис. 14. 14. 
**) эта фраза поясняетъ сл. егиЬиіі 
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Сариі V. 

І)е ВаЬіпо Саиизіиае сіѵігаіія о рі $ сор о. 

І^ийіат епіт геНдіозі ѵігі Лрпііас ргоѵіпсіае раІгіЪиз социііі, 
Ііос 1і г|іі0(1 арші тиКигшп поііітт Іопце Іаіссіие ргітгеішіі. йе 
ЯаЫпо 3 ) Сашіяіпае 3) тЫя ерізспро іеяіагі зоіеиі, грііа ігіст ѵіг 
Іоп^о іаіп вето осіііогшп Іюней атізегаі, На иі отпішосіо иіі ѵі- 
йегеі. 1*>пет гех Соііюпті Тоіііа і) ргорЬеііае ІіаЬеге зрігіітп 
аийіепз, шіпііпе сгегіійіі, вей ргоЪаге яіийиіі чиой апйіѵіі. (,>ш сшп 
іп іівйеш рагііЬич йеѵепіззеі. Ііипс ѵіг Ротіпі ай ргапйішп 5) го- 
еаѵіі. Сипкріе іат гепіпт еззеі ай тешат, гех йіяситЪе.ге поіиіі, 
*ей асі ВаЬіпі ѵеиегаЫІія ѵігі йехіегаш зейіі. Сит ѵего еійет раігі 
риег ех тоге росиіит ѵіиі ргаеѣегеі, гех яііепіег е) таити іеіеп- 
Йіі, саіісеіп аЪзіиІіІ;, еипнріе рег зе ерізспро ѵісе риегі ргаеЬиіі, 
иі ѵійегеі, ад зрігііп ргоѵніепіе йівсешегеі, чиіз еі росиіит ргае- 
Ьегоі. Типе ѵіг Оеі, ассіріѳпз саіісеш. вей іатеи тшівігиш поп 
ѵійепз, йіхіі: Ѵіѵаі іряа ташіз. Ре ерю ѵегЪо гех іаегаіив егиЪиіі, 
([иіа ушітѵія іряе йергеЬеизиз Гиів^еі, іи ѵіго іатеп Реі ерюй (]иае- 
геЬаі іпѵепіі. Ндіив аиіет ѵепегаЪіІія ѵігі. сит ай схѳтріиш ѵііае 
вечиеіШит 7) іи Іоіі&ит вепіит ѵііа ігаііегеіиг, еіиз агсііійіасопиз 
атЬіііоне айірізсспйі ерівеораіиз ассепзиз, еит ехзіііщиеге ѵепепо 
тоіііиз езі. і^иі сиш ѵіиі іикогія8) еіиз апііииш соггиріявеі, иі 
тіхі ши ѵіпп ѵепепі еі росиіит ргаеЬегеі, геіесііопіз ®) Ьога сшп 
іат ѵіг І)еі ай ейепйит гіізситііегеі, еі ргаетіів соггиріиз риег 
Ііос диой аЬ агсііійіасопо еіиз ассерегаі ѵепепі росиіит оМиІіі. 
Сиі вгаііт ѵспегаЪіІіз срізсориз Йіхіі: ІііЬе Іи Ітс (рюй тпіііі ЪіЬеп- 
йшп ргаеЪея. Тгешеі'асіив риег, йергеЬепзшп ве евве зепііепв, та- 
Іиіі тогіиігиз ЫЪеге ертт роепаз рго Ша іапіі Іютісійіі сиіра 
іоіегаге. Сипцпе віЬі ай ов сдіісст йисегеі1и). ѵіг І)отіпі сот- 
ревсиіі 11), гіісепя: Коп ЬіЬав, <Іа тіііі, е«о ЪіЪо; вей ѵайе, йіс еі 
циі ііЪі іііий йейіі: Е$»о фшІет ѵепеппт Ыію, вей Іи ерівеориз 
поп егіз. ЕасГо і§ііиг ві^по сгисіз, ѵепеппт ерізсориз ЪіЪіі веси- 

') объектъ къ іезіагі. 
2) р. Мартирологъ (У февр.) зоветъ его Исповѣдникомъ. 
11) Сапиишп, н. Сапога, въ Апуліи, ва р. Аиййиз, в. Оі'апіо 
*) Царь Остготѳскій, 541—552.* 
" * = обѣдъ. 
'•) = ыолчя. 
7) глубокая старость добродѣтельваго Сабина служила какъ бы примѣромъ 

для таковом же всѣхъ, слѣдовавшихъ ему. 
к) — ріасегпа. 
*) = сііі зишрііо, сена. 
№) подносить. 
и) = остановить. 

пі5. Еайетгріе Ьога ш Іосо аііо ^ио іпегаѣ аѵсЬійіасоппя еіив Йе- 
Гипсиів сві. ас яі рег оз ерізсорі асі ап Ьійіасопі ѵізсега іііа ѵеиепа 
іі'апзіззеііі. Сиі гашен ай тСегепйат тоѵіегп ѵепспит гріісіет сог- 
рпгаіе йей'иіі, вей Ііипс г) іп оопвресіи аеіеѵлі іийісіз ѵепеішт 
виае іпаііьіае пссійіг,. 

Геи*. Міга вши Ііаес Н позігіз ѵаійе зЫірепйа гетрепіЬііз, 
вей іаііз еіизйст ѵігі ѵііа реііііЪеІнг, т г|иі сопѵегваііопет 2) еіиз 
а^иоѵсгіі, ѵігИіІет поп йеЬеаі тігагі. 

Сариі VI. 

1)е Саззіо Кагпіеизіз сіѵііаѣів ерізсоро. 

(тгедогіиз. Кецие ііос, Реіге зііеат ірюй тпиііі пипс (ріі Іііс 
йе Хагпіепзі сіѵіШе 3) айзипі тіііі вейиіо іезіійсапіиг. Еосіет пат- 
Чие ОоіЬогит Іетроѵе, сит ргаеіаіиз гех Тоіііа Хагпіат ѵепіззеі, 
еі ѵіг ѵііае ѵепегаЫІіз Саззіиз еіивйет игЬіч ерізсориз оссиггіі. 
Сиі чиіа ех сопврегвіопе 4) зетреѵ і'асіез гиЬеге еопзиеѵегаі, Ьос 
гех Тоіііа пои соіізрегзіопів евве сгейійіі, зей азвійиае роіаііоііів, 
еитдие отпітойо йезрехіі. 8ей отпіроіепв І)еиз, иі гріапіиз ѵіг 
еввеі пиі йеврісіеЬаінг овіепйегеі, іп Кагтепві сатро ерт гех ай- 
ѵепегаі, таіі^шіз зрігііиз 5) согат опші ехегсііи еіиз зраіЬагіит 6) 
іпѵачіі ептчие ѵехаге сгийеіііеѵ сое ріі. (^иі сит аиіе ге«із осиіоз 
ай ѵепегапйит ѵігшп Саввіет іиіввеі аййисіиз. Ііипс аЬ ео 7) ѵіг 
Оотіпі, огаііопе Іаеіа, в%по сгисів схриііі, 411 і іп еит іпцгейі 
иііегіив поп ргаевитрвіі 8). 8ісчие і’асішп езі, иі гех ЬагЬагия аег- 
ѵит Оеі аЬ Шо іат йіе ѵепегагсіиг ех согйе, чиет йезресіит 
ѵаійе інйісаЬаі ех і'асіе. Кат (]іііа ѵігшп іапіае ѵігіиііз ѵійіі, егі?а 
іііит Ша теш е№га аЪ еіаііопія Іавіи гіеіитніі *■*). 

') и чиі и Ьіс указываютъ па одно лицо. 
3) образъ жизни. 
4) Хіігпіа, ы. Кагпі, гор. въ Умбріи, на берегу р. Наг. 
*) — природная сыпь. 
’) аііаколуеь; мы ожидали бы: 8сс1 отпіроіепк Бенз, иі озіепйегеі... таіід- 

пиііі зрігііит іпѵайеге регтізіі. 
в) зраіЬагіиг (ста»-/;, мечепосецъ, оруженосецъ. 
Т) ох. 
■) дерзать, осмѣливаться. 
“) т. с. по отношенію къ Кассію дикій духъ Тотнлы смирился, утративъ 

свою превозносившуюся горделивость. 
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Сари! VIII. 

Не С о пвIа піі о А(Цііііае сіѵііаіів ерівспро. 

Ѵіг (|Ш)(]ііе ѵепегаЪШв ѵііяе Сопчіаііііив Аірііпае 1) сіѵііаіів 
ерія'Орив І'иіі, диі пиреі ргаейесезвоѵіз іпеі іетроге Ъеаіае тето- 
гіае а) 1о1штІ8 рарае Йеіипсіив ѳсі. Нине ргорііеііае ІіаЬшяе врі- 
ѵісит тиііі Іочіапіиг, циі еиш Іатіішііег всіі е 3) роіиегапі Сиіик 
іпіег тиНа4) Іюс іегииі геііеіові ѵе1•асев^^^е ѵігі §і»і ргаееепіев 
іиегипі, ^иой іи Йіе оЫіив виі сит а сігситвІапІіЪів сіѵіЬив иі- 
роіе Йівсеввигш раіег Іат адааЫІ» атагіяйте ріапцегеіиг, еит 
Реийо геритіегній ■'), Йісепіев.' (^иет рові іе, раіег, ІтЪеЬітив? 
упіііив ірве раіег реі ргорііеііа врігііит гевропйіі, Йісепв: Ро8І 
Сілівіішііііт, тиіішіет, рові тиііопет, Іііііопет. О “) Іе, Аниіпе, 
еі 11 о с ЬаЬев. уиіЬив ргорііеііае ѵегЬів ейіІІ8, ѵііае врігііит ехііа- 
Іаѵіі ехііешит. (^ио Йеіипсіо, еШ8 ессіевіае равіоѵаіет вивсеріі ои- 
гат Аінігеав йіасопив Шіиз, гріі риошіат іп 8ІаЫі1ів Шпегит сиі- 
8іті вегѵаѵегаі еііиогит 7). Аіцие Іюс ех Ііас ѵііа зиЪйисІо 8 * *), ай 
ерівсораіив огйіпет") Іоѵіпив ассегзііив еві, риі іи еайет игЪе 
йіііо іиегаі. йио айііис вирегввіе, Щ сітсіі іпЬаЫІаЮгев ; ) сіѵііа- 
Н» Шшб еі ЬагЪвгт-ит *1аЙііз еі ревіііепііае ітташіаіе ѵазіаіі 
зипі11), иі рочі тпгіет ІІІіик пес ^иІ8 ерівсорпв Яеі-еі, Ж Ч“і- 
Ьп812) йегеі іпѵепігі роіиівзеі. 8іс іііцри* сотріеіа езі ѵігі І)еі 8еп- 
іепііа. іціаіепив ро8І Йесеввит Йиоппл ве вериепііит еіив ессіевіа 
ржіоіет пііпшіе ІтЬегеІ. 

*) Ачиіниш, п. А цито, гор. въ Лаиіумѣ. 
2) = Ьопас іпешогіае, блшкенпой памяти. 

— содпозсеге. 
*) 8С. іасіа. _ . 
г*) анаколуеъ, при чемъ къ гециізіегіюі кишесі. еіѵез. 

7] тшѵ'стоат'іотіхйѵ Зергошѵ тсЬ; отоыдо тшѵ б<р).аС92. НгЪ Греч, пере¬ 
вода видно, что здѣсь рѣчь идетъ о военной дорогѣ, на которой была станціи 
еь лошадьми для смѣны. 

а) іѵшоѵеге, впрочемъ про смерть естественную. 
!1) - достоинство. 

,иі = іпсоіае. 
11) должно бы относиться къ сіѵііаз, а не къ іпнаоітаіогез. 
,а) Баііѵ. 

Сариѣ IX. 

І)е ]•’гі рйіаио Ьисепзів сіѵііаіів ерівсоро. 

8ей ііеіріе Іюч вііеаш, ірюй паітапіе ѵіго ѵепегаііііі Ѵепаіпіо 
Іашспві ерівсоро ') те апіе Інйішт сопііріі п^ппѵічве 2). Ниса- 
пие *) патріе еегіечіпе, зіЬітоІ ргорііщиае, Гша* иіігае ѵігічііч 
ѵігчт Ргшйіапит 4) потіпе паггаѵІ ерічсориш, сшич Іюс орта 
Іічвішиш^ а сипсііч іПіс Ііаііііапііішч Ісйаінѵ тетогап шігасиіит, 
ииоЛ Аівегіч ") Йиѵіпч, іріі іихіа іНіич Ш'Ьіч тигпч іпйиеіаі '), 
.чаере іпипйаііопе Іасіа сигччч чиі аіѵеит е^гевчич реі аеі 08 (Ш- 
Іипйі сопзпеѵегаі, иі (цтерие 8аіа еі ріаіііаіа герегігеі еѵегіегеі 
Сиикріе Іюс сгеЬго Йегеі, еі та*па еіівйет Іосі іпсоіач тсечкііав 
т-оегеі йаіо чіпйіо орегіч, епт рег Іоса аііа йегіѵаге сопаіі чипі. 
8ей (]иатѵі8 йічііив ІаЬогаІшп шівзеі, а ргоргіо аіѵео .ІеПесІі поп 
]І«*ІтІ- Типе ѵіг Тіотіпі Ггірйіаліш газіпші 8ІЬі раіѵпічпі Іесіі. 
ай аіѵеит Йчтіпів ассевбіі, сі коіпк оіаііопі іпспЬиіІ; аііціе еійет 
Йитіпі ріаесіріепч иі ве нефіегвімг. рег Іоса циаеяие еі ѵіча випі 
і-ачігит рег Іеггат Ігахіі. Оиет геіісіо аіѵео ргоргіо Іоіа Ііиті- 
піа авиа зесиіа е.чІ, ііа иі Іипйііич Іосши сопвисіі спгчич Йезегегеі, 
еі ІЬі віЫ аіѵеит, иЬі Іѵасіо реѵ Іеггат гавіго ѵіг Мотіпі вівііит 
Іесегаі, ѵішіісагеі, еі 11^1пе^^1е ечвепі аіітепіія Ьоіпіппт ргоініига 
ваіа ѵеі ріаіиаіа пііга поп Іаейегеі. 

Сариі X. 

1)е ^ а Іп п о ерізспро Ріасепііпо Ч«і Райию Пи те и 
рег Ііііеѵая впав сотревсиП. 

Ниіпв чиогріе ѵеиегаЪіІів ѵігі Л епапііі ерізеорі аііий іпіпіеи* 
Ішп геіаііопе 8) соёіюѵі, срюсі іп РІасеіШпа лтЪв *) регІііЬеІ ) ёе- 

’) Кт, Нелашцю « о Иешшціи есть нѣсколько писемъ Григорія. Ілта, на 
границѣ Лигуріи и Ётрурін, м. б. теперешняя Снепія- 

-) соцпозсеге. 

«) ГгішІіапш* (^Гг^ііажр^ И]«апдсцъ родомъ, епископъ Луккскііі 560- 
Г)78. Бь его имя въ ѴІТ в. была выстроена въ Луккѣ базилика, сутествуюіда 
II ііыпѣ. 

*) сеІеЬеггі пшііі. 
Аизегіа в. Загспішп, и. ЗегсЬіо. 

Йиеге, ргаеІегНпегс. 
папа ио. „ 

Ріасепііа, в. Ріясоига, на берегу р. По. 
,0) субъектъ: Ѵепапішз. 
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ДОИЦ пчіяі ѵіг []пог|ііе тегасіязітп* Іоііатюя іа Ііас ттіо Ііоішша 
сіѵііаіе *) Іоспт ргаеіесіогпт .эдгѵаіі5), гріі ііі еіиіет Ріасепііпа 
пгЪп еаі огііе еі ішігііия, ііа иі вдазедтз тешооі, циіа уеяіиш 
Гиггіі аііеяіаіііг 8). Іп еа патіріе сіѵііаіе ЗаЫішт іютіш Сиіжс 
аввдтЦ шігае ѵігіпіія еріясоршп. Сиі йит гііе цпайат ваш йіасо- 
иш шшііаляеі гціой сигяия яііі Райи» аіѵеит ецгеяяпв еесіеяіае 
щрп* оссаряяюі, Іоіаіціе іШс Іоса ітіпепйія ІіотІпіЬш ргоГиІига 
а^^1а еішйот Йитшія іепегеі, ѵепогаЫІія ѵііае ЗаЪщод еріясория 
геярожШ. йісепя: Л'айс еі (Ііс еі: Мажіаі ііЫ еріясория, иі іь сот- 
реяса» еі «Л ргоргіиш аіѵеит гейеая. Оной йіастшя еіия аийіеия. 
йеярехіі еі іітіяіі. Типе ѵіг Лпі, ассегчіо поіагіо '). Йісіаѵіі. йі- 
есіік- КаЬшия Лопііпі Іеяи Сіігіяі кегѵия. сотшошіогіиш Райо 
Ргаесіріо ііЬі іп потіпе Іеяи Сіігіяіі Лотіпі пояігі, иі Йе аіѵео 
Іио іп Іосія іяіія иііегіив поп ехеая, нес Іеп-ая еесіеяіае іаейеге 
ргасяитая 5|. Айр*, сійет поіагіо яиЫшіхіІ, Дісопя: Тайе, Іюс 
ясгіЬе, е{ іп ациат еіияйет Йитіпія ргоіісе. уію Іасіо, яапі-ІІ ѵігі 
ргаесеріит яиясіріеив. яіаііт яе а Іеітія еесіеяіае Йитіпія шща 
сотреясчіі с), аЦие ай ргоргішп аіѵеит геѵегка, ехіге иііегіия іп 
Іоса еайет пои ргаеяитряіі. @ііа іп ге, Реіге. срий аііий еріат 
іппЪоейіепІііші Ііотішті йш іііа сопйиийііиг, дішііДо іп ѵігіпіе Іеян 
еі оіетепіит іггаІійпаЬіІе яашіі ѵігі ргаесеріь оЬоейіѵііУ 

Сариі XI. 

I)е СегЬопіо Рориіппіі еріясоро. 

Ѵіг сцюдие ѵііае ѵепегаЫІія Сегіюпіия Рориіопіі 7) еріясория, 
тай'патн йіеЬия пояіі'ія яапсіііаіія яиае ргоішііопет в) йейіі. Кат 
сит Іюярііаіііаіія яітііо ѵаійе еяяеі іпіеіііия, йіе циайат Ііапяеті- 
іея тііііев Іювріііо яивсеріі, діюя Лоіііія яііреітспіеііііітя аЪясои- 
Йіі. роптнріе ѵііат аЬ іііопій} педиіііа аЬясопйежІо яегглѵіі. Шой 
йит (ЗоИютт ге|>'і регййо Тоіііае иипііаіиш іиіявеі, етшіеіііаіія 
іттапіяяітае ѵаеяапіа яисоепячя. іишс ай Іосит іріі аЪ осіаѵо 

’) игЬв {срвЕ. фр. сііе). 
і) Іепего. Слѣд. Іоаииъ билъ ламѣетшікомъ префекта, его помощникомъ, 

ііеиратшівшндіъ его должность. 
іпогаі I построеніе: аііевіаінг грііа (= циоД) релит і'иегіі ііа. иі ерізсориз те- 

*) с ісвогрифі,, писецъ. 
) дерзать, осмѣливаться. 
* аЬаІіпеге. 

-»г „ 1 ^’орчіоііішп, Гприіопіа, городъ въ Етрѵріи, педатско отъ теперешвеГі 
ЗІассы, раио пришедшій въ ѵпадокъ. 

ч) доказательство. 
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Іііііш іігЪія тіііагіо г) Мегпіік йісііиг, иЫ Іипс іряе сит ехегсШі 
яасІеЬаі, іиячіі йейпсі, ечт^ие іп Ррссіасиіо рориіі нгмія гиі сіеѵо- 
гашіит ргош і. Ситпие іііет гех регйгіич іп ір§о гцтсіио яресіа- 
сиіо сопясйіяяеі а*1 іпзрісіспсіат тоПет еріясорі, та^па рориіі 
ПігЬа сонНихи. Типе еріясория «Іесіисіия іп тесііиш езі, аЦис асі 
еіия іпогіет ітштііячтик игяия ех(]иічі1из, дпі ііит Іштапа тет- 
Ьга сі'ікІеІіСег сагрегеі, яаеѵі гсда аиііишп за ііа геѣ. Пітіязня ііа- 
(|ие ш чиз е\ саѵеа 2) ей: гріі ассеіьпя рі сопсііиз орізсоітт реііі. 
зе<1 яиЪіІо зиае іегііаііз оЬНіиз «Іеііеха сегѵісе, зпттпіяночие Ііиті- 
Іііеі сарііе ІатЬеге еріясорі ргііея счеріі, иі раіеіііег отпіЬия гіа- 
геіиу іпіеііе^і грііа ег^а Шит ѵігит І)еі еі Гегіпа соіхіа еязепі 
Іюпііпит, еі гріачі Іштапа Ьезііагит. Типе рориіия «|иі ай яресіа- 
сиіит ѵепегаі икпіія пиі^ио сіатоге тегяп.ч еяі іп айщііаііопеііі 
ѵепегаііопія 3). Типе ай еіия геѵегепііат соіетіат 4) гех іряе рег- 
тоіия еяі, гріірре сит (]ио япрегпо іікіісіо асіит егаі, иі еріі І)еит 
яегріі ргіия іп сияіосііешіа ѵііа еріясорі поіиіі, яаііет ай тапяие- 
Ішііпет Ьеяііапі я^иегріиг. Сиі геі Ііі (ріі Іипс ргаеяепіея і'иепші 
агНшс поппиііі яирегяппі, еатгріе сит ошпі іИіс рориіо яе ѵісііяяе 
Іеяіапічг. І)е грю еііат ѵіго аііші ерюгріе тігасиіит Ѵештііо Ілі- 
пепяі еріясоро паггапіе соцпоѵі. Іп еа патпие Рориіопіі ессіеяіа, 
сиі ргаеегаі, яериіепіт яіЬі ргаерагаѵіі. 8ей сит Тап-іоЬагсІопіпі 
о'еия іп Ііаііат ѵепіепя сипсіа ѵаяіаяяеі, ай Ііѵаш 5) іпяиіат гесея- 
яіі. Оиі іп**гиепІе ае^гііийіпе ай тоіТет ѵепіепя. сЛегісія янія яі- 
Ьзсріе оЪчесрзепііІшя ріаесеріі, йісепя: Іп яериіего тео ерюй тіЬі 
ргаерагаѵі Рориіопіі те ропііе. Сиі іііі сит йісегепі: Спгрця Іиит 
ііііс диаіііегс) гейисеге рояяития, диі а Сап^оЬагйія Іепегі Іоса 
еайет, еі иЬісіие еоч ііііс йіясиітеге ясііпиз? Ірче геярппгііі: Кейи- 
сііе те яесигі, поіііе теіиеге, яегі Іеяііііо 7) яереііге те сигаіе: 
тох аиіет иі яериііит Іиегіі согрия шеиш, ех еойет Іосо яиЪ 8) 
ошпі Іеяіінаііопе гесейііе. Реіітсіі і^ііиг согрия ітрояиегппі паѵі: 
ситпие Рприіопіит Іспйегепі. соПесю іп шіЬіЬия а&ге, іттепяа 
пітія ріиѵіа егиріі. 8ей иі раіеясегеі отпіЪня сиія ѵігі согрия па- 
ѴІЯ іііа рогіагеі, рег іііий тагія яраііит грюй аЪ ІІѵа іпяніа и.^ие 
Рорціопіит йнойесіт тііІіЬия йіяіаі, сігса иігаіріе паѵі я іаіега 
ргосеИо^а ѵаійе ріиѵіа йечсепйіі, еі іп иаѵет еатйст ина ріиѵіае 

’і шіііагішп. т іііа ге, верстовой столбъ, стоявшій по дорогѣ па копи*]; мили 
(5,000 шаговъ! АЬ осіаѵо тіііагіо — на 8-й версій. 

а) саѵеа, роі.ъ клѣтки въ амфитеатрѣ, въ которой держались н изъ которой 
выпускались на арепу звѣрп. 

8) іи асішігаііопеш еі ѵепеглііопеш. 
') = къ уваженію того почтенія, которое оказалъ епископу пародъ. Другіе 

принимаютъ гсѵегспііа за титулъ епископа (ервн. фр. Ѵоігс Ѵёѵегепсс). Срв. 
г.т. XII пач. ррічсорі ѵепегаііо." 

*) п. Ел лба. 
") фютогіо. 
7) поспѣшно. 

— сот. 
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цііМа поп сесііііі- Рогѵепепіпі ііадие асі Іоспш сіегісі, еі яерніп,- 
гаи Іпайійеіипі согров васегйоіі» <яп. Соіов ргаесерія вегѵапіев. ай 
імѵет киЪ ГезШтИопе гсѵегаі випі. фирт тох М 11 іпігаге роііі- 
.'Піпі, пі (‘11111(1*11 Іоспш ііііі ѴІ1- Пошіпі ярпШія іііегаі, Ьпп^оЪаг- 
йогот ЙЧХ сгшісііяятш; Г.іпшіиігіІІі шіѵепіі Ех сшпя айѵепін ѵі- 

тш 1>еі ІіаЬіійи врігШіт ргорііеііае еіаѵпіі. йиі тіпівігоя виов а 
верпііпгае чіае ,осо яи1’ іейіпаіюпе йізсейеге ргаесвріі. 

Сари! XII. 

Ее Е и 1 § о и I і о Сігіспіанач гіѵііаііз ерізсоро. 

Цис ѵсічі іріой сіе Йіѵіза ріиѵіа ІасПпп паѵгаѵі тігасііішп, 
еішт іи аііегіиз ерізсорі ѵепргаііопе 2) тоіьігаітп еяі. Хат (ріі- 
Йпіп сіегісиз зепех, гріі айііис зпрегезі, еійет геі ргае«іо зе Гчіззе 
Іезіаіш', йіеепз: Еиіцепііиз ерізсор® (|і'і ТЛгісиІепя 3) весіезіае 
ргаеегаі, ге^еіп стийеііззііпшп Тоіііаіп тГепзшп отпііпойо ІіаЪе- 
Ііаі <'отдав ай еазйет рагіез вот ехегсііо ргоріпдшщзеі, сигав 
ііііі, ерізеоро рег сіегісов яіюз хепіа 6) еі ігапзтімеге. еіияцііе Ш 
гоѵіч тзапіат. зі розяеі, тииегіЪив мііідаге. Спае Ш« о4 ѵійіі, 
ПГОІІ1Ш8 вргеѵіі. аі(|пе ігаіпя зиія ІіотіпіЫія іикяіі. иі типйет ері- 
зсорит зпЪ отпі акрагііаіе со«Ігіп*егепі “), еипнріе еіпя ехатті ') 
веѵѵагеиі (^пет йпт Гегосея ОоШі. тіпійгі зсііісеі сгшіеІіЫ* 
ІІІіия, іепиюаий, сігситйапіез ент ипо іи Іосо яснее ргаесерегшш 
еі(|ш іп іеіта сігсиішп (Іечіііпаѵітипі, ехіга диет рейет іепйеіе 
шіИо пккіо аийегеі. Сотдое ѵіг І)еі іп яоіе пітіо аевиіагеі, аЬ 
еізйет СоіЪія сігсішйаіиз еі сіевірпаііопе сігспіі іпсіизиз, герепіе 
согизгаііопея еі іопііпіа, еі іапіа ѵіз ріпѵіае егиріі, іііімдшеот 
сийайіепйшп ассерегапі, іттепяііаіет ріпѵіае Ггп-е поп роязепі. 
Еі йшп та^па штй іттйаііо інтеі, іпіга еатйет йеяірпаіюпет 
сігспіі іп тіа ѵіг ІЬтті Еиівоійіоз ЙеШ, не іша диійет ріпѵіае 
аоИа йезсепйіі. фш*Й йіт герй спійеііззіто пітііаіиіп езяеі. іііа 
теов ейега ай та§шт еіпя гоѵвгепііат ѵегяа ей, спгя роепат 
ргіпч ішіііщЫіі Гоготе кіііеЬаі. «іс Ошпіроіевд Оси* соМга еіаіач 
сатаііош 8) піепіез роіепііае вшю тіѵаспіа рег йс«рес*08 прегаіпг, 
ні (|11І чіціегііе сопіга ргаесеріа ѵегііаіія яе еіпѵапі, еотт сегѵі- 

сет ѵегііая рег Іішпііеэ ргетак. 

•) =г едва только... какъ. 
2) ѵі'пегаііо ерізсорі ері^сориз ѵепогаЫІія. 
в) ІЛгісиІит, и. Осгісоіі, гор въ Умбріи, 

всячески, весьма. 
') хепіа (ті ==ма), дары, посылаемые гостю. 
Й) схватить. 
7) допросъ. 
в) сагпі еѳгѵіевііиш. 
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Сариѣ ХПІ. 

1111 Н с- г г и 1 ;1 іі о Р ім1 и $ і и а е с і ѵ і і а і і а е р і к с о р 0. 

Хирег <|іюг|ііо Г1огі(1К8 ѵопегаЬіІія ѵііае е]пясор№ ііаггаѵіі 
і|іішЫат тгіпогаЬіІе ѵаЫе тігасиіит, еііселз: Л'іг ваисіізрітпк 
Пегсиіапич иЦгііог тспя, Рстаіііае *) сіѵішія сріасориа Іиіі. ех 
сопѵег5а1;іоііе ~) шопаяіегіі асі касеічІоіаН? *і отчіііш ^гаііаіп (Іссіис- 
і«8. Тоіііае апіет регйсіі ге»І5 ІетроѵіЬня. еатйет игЬет аппія 
яеріет соіШтйа (Іоіііогит ехегсііи.ч оікейн, ех дна тпШ сіѵіит 
іи^епші, ^иі Сатіч регіеиіит іеггс поп роіегапі. Аппо ѵего вер¬ 
сию пппйпт ііпіі.о, оЬяевзат тЬет ОоіНогшп ехегсііиа іпігаѵіі. 
Типе сотея 4 ) С]иі еійет ехегсііиі ргаеегаі, ай гецет Тоіііат пть 
Гіоз тікіі, ехдпігепя грисі сіе ерівсоро ѵеі рорпіо йегі іиііегеі;. Сиі 
іИе ргаесеріЬ, сіісепв: Ерізсоро ргііія а ѵегіісе іікдііе асі саісапеит "’) 
соггі^іат (оНе, еі Ішіс сариі еіпя атрніа; отпет ѵего роріііііт 
Пиі Шіс іиѵепіиз еві ^Іайіо ехкііп^ие. Типе Мет соте? ѵепегаЬі- 
Іет ѵігит Негсиіаппт ерібсорит япрег пгЫк тигит йейпсіпт 
гарію іптсаѵіі, сіи.^ие спіет іат тоПиі а ѵегіісе иясріе асі саі¬ 
сапеит іпсМіІ. иі ех еіия согроге соггі@іа впЪІаІа ѵійегеіиг. Мох- 
чие согрич ііііпв ехіга шигит ргоіесіі. Типе (ріісіат, Іттапііаіія 
ріеіаіе сотриіяі, аЬчсіззит сариі, сегѵісі арропепіея, сит іто раг- 
ѵиіо іпіапіе, <ріі ііііс ехвііпсіив іпѵеиіив еві іихіа тпгтп, согрив 
ерівсорі дериііигае Іѵасіісіегипі. Сапуне рові еатйет саесіет сііе 
(іиайга{іе8іто гех Тоіііа іичвізчеі. иі сіѵея игЬія ііііпв, чиі срюііЬеІ 
йіарегзі еввепі, асі еат віпе аііеріа Ігерісіаііопе гетеагепі, Ы «|ііі 
ргіиз Гатет і“п^егапІ, ѵіѵешіі Іісетіа ассеріа, геѵегяі яиііі. Йей, 
сшив ѵііае еотт ерізсориз іиегаі шетогев, иЬі вериііит езяеі 
согрив ііііив чиаечіепіпі, иі Іюс іихіа Ьопогет йеЬіІит іп ессіе- 
чіа Ьеаіі Реігі арояіоіі Ііитагепі. Сипнріс Пит езяеі ай яериіегнт, 
еПоаяа Іегга, іпѵеиегііііі, согрия рисгі ріиііег іишіаіі, иіроіе іаш 
іііе пиайгаееяіто, ІаЬе соггиртт еі ѵегтіЬпа ріепит, согрив ѵего 
еріясо])і ас 8і сііе еосіет еяяеі яериНит. Еі срюсі еві айііис тацпа 
агітігаііопс ѵепегашіпт, пиіа ііа сариі сиі ив ппііііт і’иегаі согрогі. 
ас ві пециадпат Лй8ч*1. аЬйсівзиш, яіс ѵісІеНсеІ, иі тіііа ѵеяіі^іа 
яесііопія аррагегепі. Ситсріе Ьос еі іи Іегга ѵегіегеііі. ехеріігеп- 
іеч зі ершеі яі^тии ѵеі <1е аііа топяігагі іпсібіоііс роіиізвеі, Па 

’) Ртіріа, о. Рецига, гор. въ Етрл^ріи. 
2і — \і1а пюпагйісіі. 
ч) = епископскііі. 
*) начальникъ, з-лтеожтімтг(с, №>шг^. 
') нягка. 
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запит аЦие іпіетегаіит опте согриз іпѵепіит ееі. ас зі пиііа 
Іюс ІПСІ5ІО Іеггі Іеііё'іззеі. 

Реіг. Циі« поп оЬзІирезсаі Іаііа зі§па тогіиогит, сріае йтіі 
рго ехегсііаііопе ‘) ѵіѵеіііішп9 

Сариі XIV. 

Пе Ізаас зегѵо І4еі. 

(гге$*\ РгіогіЬиз ^ио^ие (тоіііогшп ІетрогіЪия йііі іихіа 8ро- 
Іеіапат игЪет 2) ѵіг ѵііае ѵепегаЪіІіз Ізаас іютіпр, г|иі ігиріе ай 
ехігеша раепе ОоіЬотт іетрога регѵеиіі, (|иет позігогит тиШ 
поѵспші, еі тахіте засги ѵігір) Сгедогіа, ерше пипс іп Ііас Ко- 
тапа шѣе іихіа еесіезіат Ьеаіае Магіае зетрег Ѵіг&іпіз ІіаЬііаІ. 
С^иае сіит аДоІеясепііае яиае Іешрого сопяіііиііз іат пиріііз іп 
еесіезіат іи^ізяеі еі запсішопіаііз 3) ѵііае сопѵегзаііопет еріаеге- 
геі, аЪ еойет ѵіго йеіепза аідие ай еіпп (ріет ДезіДегаЪаІ ІіаЫ- 
Іит 4), Потіио ргоіе^епіе, регДисіа еві. Оиаѳ ^Т1Іа зропзит йщіі 
іп іегга, ІіаЬеге зропзит тегиіі іп саеіо. Миііа аиіет Де еойет 
ѵіго. паггапіе ѵепегаЪШ раіге ЕІеніЬегіо, а&поѵі, диі еі Ііипс Іапіі- 
Ііагііег поѵегаі еі еіиз ѵегЬія ѵііа йДега ргаеЪеЪаІ. Ніс ііагріе ѵепе- 
гаЫІія Іяаас оѵіиз ех Ііаііа ион ічііі. зей еа Шиѵ* пагго тігасіііа 
сріае соиѵегяаіиз 3) іп Ііаііа Іесіі. Сит ргітшп гіе Зѵгіае рагііЬиз 
ай 8ро1еІапат пгЪсш ѵепіззеі, іп^гезяия ессіезіаіп а сизЮйіІшя ре- 
іііі, иі зіЫ іріапіит ѵеііеі Іісепііа сопсейегеіііг огапйі еитеріе Ъо- 
гіа зесгеііогйтз 6) е§теДі поп ш «*егепІ. С^иі тох ай огатіит яіеііі 
Діепщие Юіига реге^іі іп огаііопе, сиі зегріепіет сопіітіаѵіі7) еі 
посіет. Зесітйо еііат йіе. сит иосіе зііЬзециопіі іпйгіеззиз іи рге- 
сіЬііз регзііііі, йіет ертеріе іегіішіі іп огаііопе сопішіхіі. Сипиріо 
Ьос и пи я ех спчіоДіІпі? яирегЫае зрігііи іпііаіиз сегпегеі, ишіе рго- 
йсеге йеішіі. іпйе ай Деіееіия 8) йалтіа регѵепіі. Хат Іптс зііпи- 
Іаіогет йісеге еі ѵегЪп пізііео ^ соеріі ітрояіогет сіатаге гріі зе 
ІгіЬпз йіеЬиз еі носІіЪцз огаге апіе осиіоз Іютіиит Детопяіга 
геі. <^иі ргоіішю сиггепя ѵігшп І)еі аіара регсиззіі, иі, <ріаяі геіі- 
.ціозае ѵііае зіпшіаіог Де ессісзіа сит сопішпеііа ехігеі. 8ей Ішпс 

наставленіе. 
ЭІ = Зроіеііпт, г<*р. въ Умбріи, п. 8ро1еЮ. 
я) тоі іасЬі сия. 
л) = віаіия. 
5і = жнтг.. 
^ равумі-уі сн время с ня щенпо дѣйствій. 
т) жЫііШ зіііе іиіеітирііопе. 
я) существ, 

в'ь см.: грубый. 

герепіе пііог зрігііиз *) іпѵазіі еі ай ѵігі 1)еі ѵезіі«іа зіѵаѵіі ас 
рег оз іШиз сіатаге соеріі: Ізаас те еіісіеі. Ѵіг грйрре регецгі- 
пив (рю сепяегеіиг 2) потіпс незсісЬаПіг, зей еіиз потен Ше зрігі- 
Іііз ріойіДіІ ^иі зе аЬ Шо роязе еіісі сіатаѵіі. Мох апіеш знрег 
ѵехаіі согриз ѵіг Г)еі іисиЬшІ еі таіірішз зрігііиз гріі еит іпѵа- 
зегаі аЬзсеззіІ. Іп іоіа ш-Ьс Іппс зіаііт С]ііій іи ессіовіа Іасіит 
Іиіязеі іипоіиіі. Сиггеге ѵігі еі Іетіпае поііііея аЦие і^поЬіІеа ра- 
гііег соерсгипі сегіаіітгріе сиш іп зиіз гареѵе йотіЬия 3) соиаЬап- 
Іш. АШ ай сопзІгиеиДит топазіегішп ргаейіа, аііі ресітіаз, аііі 
зиЪзійіа диае<]ііе роіегапі, оЙеп е ѵіго І)еі зирріісііег ѵоІеЬапі. 
8ей зегѵиз ошпіроіепііз Потіпі Ьопіт пііііі ассіріепз, е^геззиз 
игЪет 5) поп Іопіге йезегіит Іости герегіі, іЬісріе зіЬі Іштііе ІшЪі- 
Іасиіит сопзігихіі. Ай ^^1ет йит тиііі рег^ипі, ехетріо ііііиз 
аеіеѵпае ѵііае ассепДі Дезійегіо соерепті аідие зиЬ еіиз тарізіегіо 
іп ошпіроіепііз зе Потіпі зегѵіііит йейегипі. Ситдие еі сгеЬго 
Йізсіриіі Ііитііііег іттіпегепі 6), иі рго изи тэпазіегіі роззеззіопез 
еріае оЙегеЬапІиг ассірегеі, Ше зоііісііиз яиае раирегіаііз сизіоз 
іогіет зепіепііат ІеиеЬаі йісепз: Мопасішз С]иі іп Іегга розяеззіо- 
пеш ^иаегі1 іпопасііиз поп езі. 8іс С]ііірре теіиеЬаІ раирегіаііз зиае 
зесигііаіет регйеге, зіеиі аѵаі-і йігііез зоіепі регИигаз Діѵіііаз сизіо- 
Йіге. ІЬі ііа^ие ргорЬеІіае зрігііи та^пі8^ие шігаспіія сипсііз Іоп^е 
Iа1е^ие ІіаЬіІапІіЬиз ѵііа еіиз іпсіагиіі. Хат йіе циаДат аД ѵеяре- 
гит іп Іюгішп топазіегіі Іесіі іаеіагі іеггатепіа, С]ііае изііаіо поз 
нотіпе ѵап^аз 7) ѵосапшз. І)іхіІ і^ие Дізсіриііз зиіз: Тоі ѳ) ѵап- 
*5аз іп Ііпгіпт ргоіісііе еі сіііиз геДіІе. Хосіе ѵего еаДет, йит ех 
тоге сит ігаігіішз ай ехЬіЬепйаз Іаийез Потіпо зштехіззеі, ргае- 
серіі йісепз: Ііе еі орегагііз позігіз риітеиіііт со^иі1е, иі тане 
ргіто рагаіит зіі. І асіо аиіет тапе Іесіі Йеіеггі риітеиіііт с^иоіі 
рагагі іиззеті аі^ие Ьогіпт сит ІгаІгіЬпз іп^геззиз ерюі ѵаіщаз 
іаеіагі ргаесерегаі, Іоі іп ео ІаЬогапІез орегагіоз іпѵепіі. Іп«теззі 
^иірре Іигез Іиегапі, зеД тиіаіа тепіе рег зрігііит °) арргеЬепйе- 
гит ѵап«аз рииз іпѵепегипі еі аЪ еа Нога дна іп^геззі зипі, ^^10^13- 
(ріе ѵіг Потіпі ай еоз ѵепігеі, сипсіа Ьогіі ііііиз зраііа ерше іи- 
сиііа іпегапі соіиегипі. ^^иЬи8 ѵіг Потіпі тох иі іп^геззиз езі 
аіі: НаиДеІе Ігаігез, пиіііит ІаЬогазІіз, іат ірііезсііе. (^иіЬііз іііісо 
аіітепіа (}шіе Деіиіегаі ргаеішіі ео8^ие розі Іапіі ІаЬогіз Іаііоа- 
Ііопет гсіесіі. Виі’йсіепіег аиіет геіесііз аіі: Хоіііе таішп Іасеге, 

') иііог зрігііиз вдѣсь пе аначитъ: духь мсі нте.іь, по: злой духь, посзапиый 
въ пего для иакааакія. 

*) = аррсііагеіиг. 
я) іи зиаз—гіоиіоч 
4) = цпае. 
я) игЬе. 
в) — іпвіапіег голаго. НиппШсг ішіпіистс, охѵпіогоіи 
7) = вагсиіа. 
в) — столько-то. 
’) — велЬпіе Божіе. 



^е<і гршйепя «Іо ІюПо аіщііісі лчіііій агі Іюгіі айііит ѵепіи?. Ігап- 
([іііііе реіііе. сит Ьешзйісііопе регсірііе еі а ііігіі ргаѵіШе еея- 
каіе. уп(і8 вінііт соІІесШ оІегіЪив описан1) іегіі. АсПткріе еві, 
иі с]ііі агі Іюгіит ппсШіѵі ѵепегапі сит ІаЪпгіз яиі ргаеіпіо еі 
геріеіі а1> ео еі іппосиі гейігеиі. 

АИо циофіс іетроге ассевяепіпі ;н1 еиш рггс«гіт г|іш1ат шіяе- 
гісогйіаіп рояіиіапіея. ясіяяіз ѵезііЫів. раннія оЪяііі, На иі раепс 
вшіі ѵійегепіиг. Сипщис Ьішс ѵсвіітепіа реіегепі, еогит ѵегЬа 
ѵіг І>отіш Іасііив аікІіѵИ. (]ііі штт ох йіясірпНя япія ргоііття яі- 
Іепіег ѵосаѵіі еігріе ргаесерН (Іісепя: Ѵайе, аігріе іп Ша яііѵи іи 
Іосо іаіі еаѵат агіюгст п^иіге еі ѵеяіітепіа гріае іи еа іпѵепе- 
гія Йеіеѵ. Ситгріе йівсірпіия аЬііявеі. агЬогет яіеиі Піегаі іиявитп 
і^иівіѵіі, ѵеяііпіепіа герегіі еі Іаіепіег Йепіііі пвдівіго. ($иае ѵіг 
І)еі яивсіріепч реге»тшів пийія аігріе реіеііііЪиз овіепйіі еі ргае- 
ЪхіН Дісрпя: Ѵепііе, С|іііа шкіі евііз, ессе іоПіІе еі ѵевіііе ѵоя. Иаес 
Ші тіиеШсв гесоігішѵепиП ерше риянегапі шацпогріе ршіоге соп- 
віегпаіі випі. еі циі ігаийиіепіег ѵекіішепіа сртегеЪапі аііепа, соп- 
іііяі гесерегппі виа. 

Аііо дисгріе іетроге ^шйаш яе еіия огаііопіілів соттепйапв 
врогіаз йиая ріспав аіітепіія еі рег риегпт ігапятівіі, сріагит 
штт ісіет рпег яиЬгіриіі аЦие іп іііпеге аЪясопйіі, ипаш ѵеѵо ай 
1)еі Іютіпет <1ог.пІіг, еі реііііопет іШіів гріі яе еі рег хепіиш 8) 
соттепйаѵегаі енаттаѵіі. (^ипт ѵіг І)отіпі Ьепі&пе вивсіріеия еит- 
йет риегпт айпюііиіі йісепч: (тгаііая арітиз, вей ѵійе вроѵіат 
цпат іи Ніпеге рокиівіі, по іпсаиіс іапдегс ргаеяитая 3), грііа іп 
еат яегреив іп&гшня еяі. Езіо пг§о яоШсНич, по яі г.оііеге іпсаиіе 
ѵоіиегія, а вегрспіе іегіагія. І^иіЬия ѵегііія рпег ѵаісіе соіііияия ехвиі- 
іаѵіі сріійет грюй тогіет оѵавегіі, вей ігіяііз ай тойісит 4) іас- 
Пів еві, грііа диатѵіз заІиЬгет рпепат *і. іапіеп регіиІИ ѵегесип- 
йіаиі яипш. І^иі геѵегвив ай зрогіаш саіНе ас яоПісИе аііенйіі, вей 
еат іат, зіспі: ѵіг І)еі ргвейіхегас. вегрспз (епеЪаі. Иіс Нжріе сит 
ѵігіиіе аЬзІіпепііае, сопіетріи гсгит Ігатешіііит, ргорііеііае зрі- 
гНи, огаііопіз іпіеіИіопе еззеі іпсотрагаЫІНсг ргаейііик, шштп еѵаі 
срюй іп со герѵеЬепзіЪіІе евве ѵійеЪаіиѵ, с]іюй ппцпшп^иат ѣаіПа 
еі ІаеІИіа іпегаі,, іП іііік іоі ѵігГдНіЪіів пізі ясігеіиг еззе ріеиие. 
тіііо тойо сгейегеіиг. 

Реіг. ^иійпаіп, диаеао Іе. Іюс езяе «Іісітив? 8роп(е віЬі Іаеіі- 
Ііае {“гена ІахаЪаІ, ап Іоі ѵігПНіЬиз роііепз аіігріапйо ай ргаезепз 
@&иДіитп еііаш геиНепз еіич апітпз іѵаііеітіиг? 

Оге§. Ма^па езС. Геіге, отпіроІеіПіз Оеі йізрепзаЬіп еі ріе- 
птіфіе спіПіп^И, іП грііішв таіога Іюпа ргае^іаі, сріаейат шіиога 

*) собств. отягчить (опш), здѣсь про множество данныхъ плодовъ. 
э) Й5МКЛ), гостинецъ. 
я) = вздумать. 
*) — шоаісиш. 

вс. пссерИ. 

поп ігіЪиат. иг зетрег могит аиітіі- ІіаЬепі. ипйе <с ірве горге- 
Ііеийат. «ріитеішя А) ііпш а]іреиііП рстСесй ѵзвс пес ііОввіііН «И ІаЪо- 
гаіП іи кос «рюй ион асіе]і«'гпіі1, пес. гашсп ІаЪогашІо ргаеѵаіепі 
іи Ыз «рте ассоріа ІшЪсиі ве шіпіше ехІоШиП, вой йНсапІ <|иі;і сх 
веіпетіі»ві< шаіоѵа Іюпа іюн ІіаЬоіН. «іиі іи чеиіеІірві< ліпсегс рагѵа 
ѵНіа аРріе ехігсша 21 пои рчяяшН. Піпс сві сиіт «рюй ]»егйисІо 
1)(ііпііі№ а(1 Іеггаш і-ерготіззіппіз3) рориіо. сішсіов і'огі.ев аЦие 
ргаероКийс*- айѵсгвапов еіиз ехвшщцепз, ІМііІЫасок аЦт* СІіана- 
иаеоз йіііііііз іѵвегѵаѵН. т. віеис зсгіргит езг, іп сіз «•хрегігеіиг 
ІзгаіЙ 41. ціпн ппшитщшпп, іП йісіиш еіз сііат. грііЬик та^іиі 
йппа ігіЬііП, рагѵа «ріасйат І4‘]»т1ісіізі1»і1іа геііпгрііі. и г четрег 
ІіаЬеаіП стПпі цііой Ьеііит ^егаіИ. сі йеѵісііз таяній ІіояііЬпв теп- 
Іеш ікчі егіііпіП, цііапйб еоз айііис айѵегзагіі еііат тіиіті і’аЫ- 
і^аиі. Ь’П і^пе. іН тіго тойи іша огиішікріе теня (Н ѵігШЬе роі- 
Іеаг, еі ех іпйі'тПаІе іаяяеьсаі, сриПеітя еЬ ех рагіе сопзмдиНа яіі. 
ег еч рагіе яе сопзрісіаі ез^с йеягпісЬаш. іП рег Ьошпп <ршй ^^1ае- 
гіі еі. ЬаЪеге пои ѵаіеі, ііічй зегѵеі ІштіІНег (]ітй Ііаіісі. 1>ей «рпй 
шігіші грюй іюс йс Ьотіпе йісітпя, іріашЬ Ша зіірегиа го^іо іп 
сіѵіЬиз виів ех рагіе йатпа рсгіиііі еі ох рагіе Гогіііег яіеііі, иі 
сіесіі ап^еііішт зрігііия Йит аііоя рег яирсгЬіат сесійіявс сопярі- 
сргспі і]і«і іапю гоЬияііпя ^шт^о Іштіііия яіагеиіг І11і сгі»о ге^іопі 
8ііа еііаш «Ісггітспіа ргоіесегит. сріае ай аеіегпіпіііз віаіит ех 
рагіе виас (іевіпісііопія еяі яоіійіия іпяігиеіа. йі<: сг»о еі іп ипасрда- 
іріе апіта ауііііг, т іп Іштііііаіиз сияіойтш аіпріаийо ай Ііісга 
тахіта ех шіиіто йапто вегѵетг. 

Реіг. РІасеі «іиой йісія. 

2. 

Еееиіа Равіогаіів. Весшпіа рагв. 

І)е ѵііа раяіогів. 

Сар- I. Тапіиш йеЬеі асііоиеіп рорпіі асііо ігапясешіеге ріііе- 
зиііз, ^иап^иш йізіаге воіеі а іігеё'е ѵііа равіогів. Орогіеі іыпщие, 
иі піеіігі воІІісНе яшйеаі, (ріапіа Іеиеийае гесШийіпія песеввііаіе 
сопяігіпіііПіг, виЬ си іи я аевіішаііоие рориіия дгех ѵосаіиг 5). 8Н 

*і = НІ. 
послѣдніе ннчюжные но своему значенію. 

я) — обѣгпваиіе. 
4) Суд. 3. 4. 
’) т. с. при шістідфі народъ, илъ руководимый, зовется стадомъ, почему 

пасгырю пеобходпмо на столько превосходить чистотою жизни народе, на сколько 
пастухъ превосходигъ пасоное имъ стадо. 



егео. песете _е*і, соріаййпе тштйив, асйопе ргаесірті& Дізстпв 
іп я§епйо, ІКІІІ-, іп ѵегЬо. м'приіі^ еотраяМопе ргохіац* рпе 
сипсіш соШетрЫюпе зшрепвш. Ьепе а^епЩці* рог ІштШШе'т 
воет®, сом» йеііпгіііетітп ѵійа рег гсішп ЩШяе егесіиз, ітег- 
ііогшп сигаіг іп ехіегіопіт оссирайопе поп тіітепз, ехіегіопіт 
ргоѵкІеШіаіп іп тіепюпіт юііісііікііік; поп геіітріепв. 8е(1 Ьаес 
іціас Ъгеѵііег ештегапйо рсгвігіпхііпив, раціо ІаРіик ге»]ісап(Ь ‘) 
«1І8мегатіі5- 

Сар. 2. Кесіог зетрег со$і1а1іопе зіі шипйиз, (]иаІспи8 пиііа 
Іцтс іттиікІШа роііиаі, ^^1І Іюс зиясеріі оШсіі, иі іп аііепіз пио* 
Пие согсПЬиз роііиііопіз тасиіаз Іег^аі: Чпіа песезве езі. иі е*зе 
шипйа зіийеаі таішз, диае (Шиеге зогйев сигаі, не іа с Іа Чиае«іие 
Леіегіпз тфііпеі. зі зогйійа іп^иепз Іиіит іепеі. Ніпс папиріе 
Рег РгорЬеІат йісііиг *): Мітйапііщ с]ш іегіів ѵаза Нотіиі. І)отші 
еіетт ѵаза Іегипі, сріі ргохітогит апітаз а«1 аеіегпа засгагіа рег- 
йисепйаз іп киае сопѵегваііоііів й(Іе 3) зизсірііші. Арші зетеіірзоз 
ег^о ^иап^тп йеЪеапі типйагі соизрісіапі, фіі аеі аеіегпііаіів іет- 
ріит ѵава ѵіѵепііа іп віпи ргоргіае зропзіопіз 4) рогіапі. 

Ніпс йіѵіпа ѵоее ргаесірііиг 5)? иі іп Аагоп ресіоге тіопаіе 
іийісіі ) ѵіПі8 Н«апШш8 ітргітаіиг, ^^1а^епи8 засегйоЫе сог пе- 
^иа,^иат со^ііаііопев Яихае 7) роз8ІйеапІ, зей гаііо яоіа сопзігін- 
р,аІ; пес іпйізсгеішп 8) иісі ѵеі іпиіііѳ со^ііеі, с^иі ай ехетріиш 
аііія сопзіііпіиз, ех ^гаѵііаіе ѵііае зет рег йеЬеІ озіепйеге, фіапіаш 
іп ресіоге гаііопет рогіеі. Іп грю еііат гаііошіі ѵфііяпіег ®) айіип- 
^ііиг, иі йиойесіт Раігіагсііапіт потіпа йезсгіЬапІиг 10;. Айвсгір- 
*08 еіепіт раігез зеюрег іп ресіоге іегге, езі апіщиогищ ѵііат 
зіпе тіегтіззіопе соріаге. Хат Іипс засегсіоз іггергеІіепыЪіІііеѵ и) 
§гайіІиг, сііт ехешріа раігит ргаесвйепііит іпйе8іпепіег 12) іпіи- 
еіиг, сит запсіогит ѵезіі^іа 8Іпе сеззаііопе сопвігіегаі, еі сорііаііо- 
пез іііісііаз йергітИ;, пе ехіга огсііпіз Іітііет орегіз рейет ІспйаІІ3). 
Оиой Ьепе еііат гаііопаіе іийісіі ѵосаіиг; ^^1іа йеЬеІ іесіш* чіЫііі 
ветрег ехагаіпе Ьопа ]па1а^^1е йізсешеге, еі ^иае ѵеі (^иіЬиз, сціапйо 
ѵеі пиаіііег сопртпапі. 8Іийіозе со^ііаге, гіІііЦііе ргоргіит сціаегеге. 
зей зиа соттойа ргоріп^ііогшіі Ьопа йерміаге, 

') = раскіялвать. 
гІ Ис. 52. 11. 

полагаясь на чистоту своего образа жизни. 

* ИсхаТ28ЬС15° Ііе^еяь ®0Г0Мъ въ наблюденіи за душами пасомыхъ- 

*) - наперсникъ судный. 
= мимолетный, 'несдержанный. 

) то, что не пров1»]іено судомъ, гаііо, разсудка. 
) рпніепіег, ^аріепіег. 

,0І іпзтЬапІшг. 
**) яіие горгеЬепйіоне. 

1 _ непрестанно. 
,3) чтобы нс шагнуть въ своихъ дѣйствіяхъ за предѣлы своею до¬ 

стоинства. ^ 

51Р 

Ѵпйе ііііс зсі’ірішп езі 11: Ропез аиіет іп гаГіоііаІі іийісіі йос- 
ігіпат еі ѵегііаіет, гціае египі іп ресіоге Аагоп, гціапйо іп^ге- 
йіеіііг согат І>отіпо, еі ^езІаЫі іпйісішп Ыіогшп Ічгаёі іи рес- 
іогс зио іп сопзресіи І)отіпі зешрег. Яасегйоіі (ріірре іийісіит 
Ыіогит Ізгаёі іп ресіоге согат 1)отіпі соіиресіп «езіаге. езі зп- 
Ъіесіогит саизаз рѵо зоіа іпіегні іийісіз іпіепііопе йізсіаеге, иі 
ііііііі зе 8) еі Ьитапііаііз айтізссаі іп іюс. иной йіѵіпа розіШз ѵісе 
йізрепзаі, пе соггерііцпіз 8Іийіа ргіѵаіиз сіоіог ехазрегеі. С^1т^^^е 
сопіга аііеиа ѵШа аетіііаіог озіеийііиг, (ріае зиа яипі, ехзс^иаіш- 4), 
не 1,гап(]иі11ііаГ.ет іийісіі ані 1а1еи> іпѵійіа тасиіеі, аиі ргаесерз 
іга регІигЬеІ. 8е<1 йпт сопзкіегаіпг Іегтг еіиз, риі кирег отпіа 
ргаезійеі, ѵійеІісеЬ ітіісіч іпііті, поп зіне та«;но ге^ітіиг іітоге 
зиЬіесІі. І^иі пітігит Итог, йит тепіет гесіогіз іпшііііаі, риг- 
иаі; пе ітііс аиі ргаезшпрііо зрігііиз 5) Іеѵеі, аиі сагпіз Йеіесіаііо 
ішрііпеі, аиі рег Іеггепатт гетт сирійіпет ітрогіипііае риіѵе- 
геае 6) со^ііаііопіз оЬвсигеІ; с|ііае іатеп поп риізаге гесіогіз апі- 
іішш песіпеипі, зей ІевИпаге песеззе езі, иі гери“ттІіопе ѵіпсапіиг, 
пе ѵіііиіп. рпой рег зи^езііопеш 7) Іепіаі, тоіііііе йеіесіаііспіз 
зиЬіёат, сппфііе Ішес нЬ апішо іагйе гереііііиг, шпстопе сопзепзиз, 
оссійаі. 

Сар. 3. 8іІ гесіог орегаііопе 8) ргаесірииз, иі ѵііае ѵіат зиЬ- 
«1ІІІ8 ѵіѵепйо Йеттііеі, еі ёгех’ разіогіз ѵосеш тогезпие яе^иі- 
іиг, рег ехетріа теііиз ^иат рег ѵѳгЬа цѵайіаіиг. (^иі епіт Іосі 
чііі песеззііаіе ехі^ііиг зитта йісеге, ііас еайет песез8і1а1е сот- 
}>е11іІиг вшита тоизігаге. Ша паицис ѵох ІіЬепІіиз аийііогит сог 
репеігаі. (іиат гіісепііз ѵііа соттепйаі, срііа гіиой 1о^иепйо ітре- 
гаі, озіепйепйо айіііѵаі, иі Ьаі. Ніпс епіт рег РгорЬеІат йісііиг 9): 
8ирег топіет ехсеізит азсепйе іи. С]ііі еѵап^еіігаз 8іоп. ІІІ ѵійе- 
Іісеі дііі саеіезіі і)гаейісаііопе піііііг, іта іат іеітеиогит орегит 
йезегепз іп гегшп сиітпіпе зіаге ѵійеаіиг, іапіодие Іасі1іи8 зиЬйіІоз 
ай шеііога регігаііаі, дпапіо рег ѵііае піегііит сіе зирегпіз сіатпаі. 

Ніпс йіѵіпа іеіге 10) агшит 71) засеічіоз іп засгШсіиш еі йехігшп 
ассіріі еі зерагаіиш, иі поп зоішп зіт еіиз орегаііо иііііз, зей еііаш 
зіп«іі1агіз, пес іпіег шаіоз Іапіпттойо, чшіе гесіа зипі, іасіаі, 8ей 
Ьепе ^ио^ие орегапіез зиЬйіІоз, зісиі Ьопоге огйіпів вирегаі, ііа 
еііат тогит ѵігіиіе Ігапззсепйаі. Сііі іп ези ^ио^ие ресіизсиіит 

’) Исх. 2і?. 30. 
-') — обращал вниманіе лишь на... 
3) 5е объектъ къ аіііпізсеаі = аіІішБсеаіиг. 
•) = карать, л вслѣдствіе сего уничтожать. 
5і = душевная надменность. 
") ибо все земное есть прахъ. 
7) = искушеніе. 
“) -= добрыя дѣла вообще. 
Ис. 40. 9. ЕѵапкеШаге еОз7те).і^>ѵ. 

"’і Исх. 29. 22. 
"I = плечо жертвеннаго животнаго. 
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сшл алии ігіЬиііпг, іи <|ііо<1 ііе шегііісіо ргнесіпііш- -шштгм ік.г 
йс яшейро аш Ьоі'і Ч йішіі імгаоЬю. Гі поп аоІММ не,Юге] ппае 
іеіГи ышѣ, и?й «.ресШогст «юз ші «пЫііша апио опегі« 
.пѵіГні: ппІЬі рітерега рпіевепік ѵійіе ЖШІ, ииПа айѵегаа 
імеясаг, Ыпийітеиіа тшійі )ч*ресІ* іпііню мггоге йешсйц, іет- 
гсм имеет соіиійвгаіи шіепше іІиІссгНпія Ыттітеіпо очііетім* 

$ирепі!№ циуцш: ѵосіл -> ітрегіо іи іигнцис иипим яасегйоя 
ѵеімшне «иііегЬшпигаІіа *) ааігінртпг. іи сонет айѵегев ас „гояпепі 
ѵпШши 8впі]ісг оптпіеиеп ишнмпт-: цінмвии* іихеа ѵпсощ рапіі4 
!№Г ;!пна імвиііае л ііехй'ія чпівігічіие Имісдз. епш аіі воін. піше 
теш 101 .г «мне, ніеіепг. І11 ппііо йеінсіаг,іонія іпНпміо Іаиіге 5) ііссіа- 
еш. Лои І1Ч11С рго.ч]іега еіеѵенс, нон шіѵегяа реі-іт-ііспг., мои Ыанйа 
и«Ч"о ;ій ѵоіирШеіп йетиісеаиі, нон адреса ай йеврегаіішіеін т-е- 
"іаііе, Ш йпш ННІІІ8 ри88Іоніііп8 іпеснеіопет іпеніів Іттіііаі, пііапіа 
ш негоіріе итого 8іі]нпѣинісга1і8 ітіііігйнйіне юдоиг. 05ееийае 

Ч'чой гесіе еііат прегіитіегн-іе ех аііго, Ііѵасіпеію. рнгрідаі 
ІП8 (еш ео соссо. е(. ІоПа (іегі Ііѵвчо ргассіріеиг «I н( (ритеа васег- 
Й08 сіагексего ѵігеііііпн йіѵог8Іеа(с йеігеаг. ЛетоШпЛог. Ін аасег- 
ЙОІ18 цтрре Ііаііпі апіе оішііа ашнт іійцоі, н( ін ео «іИееІи» 
варіепеіае ргштраПЮг ешіі е(. Сиі Ііѵасіпііпе, і|иі аі'ѵео соіогс 7) 
ѵевріепйее, ..Ліипрііиі • иі рег опию ерюй іпіеііедвпйо реиеігаі, поп 
ай іаѵогеа припоя. .«ей ай аншгет саеіежінт втрае. не йшп япів 
шеамиз ІашШта саріенг. ірво еііат ѵегііаіі* іпіеііе’сіи ѵаспеіпг. 
Ааго іріофіе «( Ііуасітію рнгршп рѳгтіасееиг, ие ѵійеіісе( яасег- 
йоеаіе сог, сит чинша, іціае ргаейісаі, врегае, т аетеііряо еііат 
міеревіюпев ѵіЫопда гергіінае, е.іадие ѵоіие ех гоціа роіевіаіе в) 
сонегайісае., (ртеепня ноіііісаіет ветрен іпііпіае герепегаііотз аврі- 
С|4’ савіевіів серій віін Іийііент піогіінв йеіепйаі. Не Ііас пііірре 
поЬі Паем чртіиз рег Реп-ши йіеііиг °): Ѵоя аніет реті8 еіесіит, 
сераіе яасегйоітт. Пе Ііас еііаш роіезіаіе, іціа ѵійа яіЫцяті» 
о ІЭД1Н18 ѵосе і'рііоіатнг, (]ні аіі 11,); 4«ііЦноІ аплет гесерепші 
еиш, йейіі сіе роіевіиіет Шіо* І)еі йег Нанс йірпііаіет Согііііі- 
* іііі® 18аІші$еа соияійегаг йісепв 11): Міій аіііет иітіз Ііопогійсаіі 
Вііпе яшеі (иі, І)еіі8. пітіч сопіогеаіпя е8( ргіпсіршвеогпт. <^иіп 
ншсігшн вангіоппп щепв рі'іпсіраШег ін вітітія егіріінг. гит ехІе-Я 

'} 5С. 1>СО. 
') Псх. ^У. о. 
3) = гфодъ. иараминкь. 
*) 2 Кор. іі. 7. 
’) = сгороиа. 
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г) сл'Іід. голупоГі. 
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ііий [іегрсгі аЫесШ сегшшіиг. Аиш еііаш, Ііуаеіпіііо :и: [шгригае 
ІіІ8 ГішІи.ч соссик асіііпі-іііиг. иі аіііе іиіепіі іиііісіз оеиіоя оишіа 
ѵігі.иіпт Ьопа ех еагііаЮ ііесоі еиіиг, еі сішсіа, гщае согаш Ьоші- 
шЬи« гпШапІ, ііаег іи «ои^ресыі иссиіп агЪіІп Лашта 1) іііГлші 
ашогія апччиіаі. ^мае «сііісст еагііак. грііа ІІеиіп ьіиіпі ас ргохі- 
іииіп «іііійіі. еріаяі ех ііиріісі ііпегига Ги1"«*<е11. І^иі нйшг яіс аіі 
апсіопк ярееіеш аиІісЫ, иг ргохішопип сигаш пе^ІеуаГ., ѵеі §іг 
ргохіпіопші ганаш ехяециіГиг, иг. а сііѵіио итоге Гогреаеаі, циіа 
пиит Ішпіш читІІіЬе.І пе^іе^іі, ін зіірегіішпсгаіія опшшспЮ ЬаЬеге 
госсшп Ъія Ітсіиш иеѵіі. 

8е<1 гит теііч а Л рпіпсеріа сагіГлІія ІешІіПіг, гехіаі ргоеиі 
«ІчЬіо, иГ рег аІиШісиішн саго тагегеіпг. Оікіе еГ Ын Ііпсіо соссо 
Гпгіа Ъѵйпін агііші^ііиг. І)е Іеп л еіепіш Ьуянич ніГеііІі чресіе огііліг. 
Еі рег Ьуннпш, нін! сашіеич ііесоге щцшіігіае согрогаіін сачіі- 
іан Лейі^паПіг? уиае ѵіЛеІісе* гоѵіа ріііеіігіиісііні чіреіііиіппгііііч 
ішіееГіІиг, ірііа Іинс сачіітопіа <н1 регіесіит шпжіігіае сатіогсш 
ііисііиг. сит рег аЬвііиеіійаш саго і’аГіцаіиг. Снтгріе іпГег ѵігіи- 
Гея ееіегаз еГіаш аі'ЛісІае сагпів тегігит ргоіісіг, (ріачі іи сііѵегра 
ян регішшегаііз вресіе Ьунзив Гог іа еаікіенсіі. 

Сар. 4. 8іІ гесіег Лійсгеіин 2) іи нііеиііо, иііііч іи ѵегЬо, не 
аиі ГасешЬ ргоГегаІ. апі ргоГегепсІа геіісенсаі. Хат віеиі іпсаиіа 
Іосиііо іи еггогеш регІгаЫі. ііа ішіівегеінш вііепііит Ьоч, грй еги- 
гііп роіегапі, ін еггоге ЛегеІіі^шГ,. 8аере натеріе гее Гоген ітрго- 
ѵісіі Іштапат ашіііегс §га1іат іогшкіапіез, Іоциі ІіЪеі'е гесіа рег- 
Ііте-чсішГ, еі іихіа ѵегііаіів ѵосет 8) пегріагріаш іаіп ргеі?ін синіо- 
сііае раніогшп чітііо, веЛ тегсепагіогиш ѵісе ЛевсгѵіипГ4), диіа 
ѵепіепіе Іиро іи^іипі, Лиш вс виЪ вііепііо аЪвсоіісІішГ. Ніпс пат- 
іріе еов ]іег РгорЬеІаш Т)отіішв іпегераі, Лісенв Сапен тиіі поп 
ѵаіепіев Іаігаі е. Ніпс гигвиш диегИиг. Лісепв С с N011 авееікіівііь 
ех аЛѵегво, нес орровиічіів тигшн рго Лото Ізгаёі, иі віагеіів ін 
ргаеііо іи Ліе ІІоіпіні. Ех аЛѵегво дпірре авсепсіеге очі рго Леіеп- 
віоие ёге^із ѵосе ІіЬега Ішііів ншпЛі роІевГаІіЬив сопігаіге. Еі ін 
Ліе ІЫтіпі ін ]ііае1іо віаге еві ргаѵів ЛесегіапІіЪив ех ішзііііае 
атоге гевівіеге. Равіогі еиіт гесіа іітиівяе Лісеге, диіЛ еві аііші. 
(ріат Іасеікіо 1еі\ца ргаеЪиівве? диі пітігит ві рго ^гейе ве оіііісіі, 
типші рго Лото ІягаЫ ІювІіЬив орропіі. Ніпс гигзит ЛеШциепИ 
рориіо Лісііиг •): Ргсрііеіае Піі ѵіЛегши ІіЬі Ыза еі зіиііа, нес 
арегіеЬаиі інісрЛІаГст Іиат. иі ге аЛ роеііііенііат ргоѵосагеііГ. 
Ргоріісіае пііірре іи 'лего еіодто 8) ионтшкріаш Лосіогев ѵосаи- 

М ибо іяафрапъ огненнаго цвѣта- 
грви- с|ір. ііічсгсі, какі. и ниже: іпі1І8сгеііі5 — ішіічегеі. 
Іоаи. 10. 12. 
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Ш- лиі 1ІШП Й.ті'іѵ-11 евве ргаевелиа іпііаапі, циае вши уолінга 
пдаіі'евіалі. (}чо8 йіѵілпв вегто Ыва ѵійеге гсйагдчИ; Ч»і» йпт 
соіт.реге сійрая шеіліші, ілсачччт Йе1т(ціеіі1іічіч ргаітвва зесвгі- 
іаіе Ыітйішііиіч пиі Іпк]ііі1а1еиі рессапіііші пепча^Ийт арегіилі, 
ірііа аЪ ілсгераііолів ѵосе сопіісевсипі. Сіаѵів циірре арегіщлів еві 
«ЙГШО гоггерііопіч: ппіа іпсгерапйп оиірат Йеіеяіі, циаш чаере 
левей ірве еііат, (|ііі регреігаѵіі. Нілс І’аійав аіі »): I)* ро»еля віі 
ехіюпагі іи йоеігіпа вала, еі еов циі сотгайісипі агцлеге. Нше рег 
Маіасіііат Йісііиг *): ІлЬіа ваеегйоіів сляіойііші ксіеіііімп, о» Іеест 
пчііііі'опі ох оге еілв, ірііа Апиёіпч I>і*іпімі ехегсііішт еві. Нілс 
лег Іваіат Нотіплч айтолеі, йіселя гу. Сіата, ле севвев, циаві ІиЬа 
ехаііа ѵосет Іиат. Ргаесопі» ниірре оШсіит влвсіріі, (тівчпм ай 
васегйоіішп ассейіі, иі аліе айѵеііішп ілйісів, пиі іеггіЫІіІег ве- 
лпііиг, ірве всііісеі сіатапйо ргайіаіш'. 8асегйов егро ві ргаейіса- 
Ііолів еві левсіив. пиат сіатогів ѵосет Йаіигив еві ргаесо пшілв 

Нілс еві еліт. пиой впрег равюгев ргішов іп Ипциагпт вре- 
ое 8ріііІпв Балеіив іпвейіі *), цша пітііит двое геріеѵепі Йе яе 
ргоійшв Іоплшпев іасіі. Нілс Моуві ргаесіріілг т ІаЬегласлілт 
чаеегйоч іпёгейіепв ІіііІіппаЬлІів агоЬіаІііг, пі ѵійеііееі ѵосев ргае- 
йісаііоліз ЬаЬеаІ, по влрегпі врееіаіогів ілйісітл ех вііепію ойеп- 
(Іаі. Зспріпт (рлрре еві “§ Пі аийіаілг воліілв инапйо т*гейіІиг 
еі ецѵейіічг вапсіиагіпт іп сопяресіи Гіопилі, сі пол топаінг. 
Йасегйов папцпе іпр'гейіепв ѵеі е§гейіепя юогіішг, ві йе ео воліілв 
поп алйіілг пиіа ігат соліга ве пссиііі ілйісів ехіріі ‘ I, ві вте 
рѵаейісаііопіч волііл ілсейіі. Аріе аліет Ітішлаічііа ѵевііпіеліів 
Шіпа йевсгіЬшіІііг іпвегіа. Ѵейіпіепіа еіетпі ваеегйоіів дшй аііиа 
пиши гееіа орега йеЬетив асеіреге ргорііеіа аііевіапіе ): Ьасег- 
Йоіев Піі Шйлапічг швііііат? Ѵечішіепіів Цапле ііішв ІшІшпаЬлІа 
іпЬаегепІ. иі ѵііае ѵіат сит Ііпциае волііл ірва п^ие ваеегйоіів 

оргга сіашепі. _ . * 
§ей сит гесіог ее ай Іскріепсіит ріаерагаі. зиЪ (ріаійо саи.е- 

Іае віийіо Іо.ріаіиг, аііепйаі; пе ві іпогйілаіе ай Іоччепйшл гарі- 
(лг еп’огів ѵліпеге алйіеліілт согйа {еі іаліпг, еі слт іогіачзе 
•лріопа ѵійегі (Іезійегаі, лпііаіів сотрарет ") ігаіріеліег аЬ« тйаі. 
Нілс патпле ѵегііав йісіі НаЬеіе ваі іп ѵоЬів, еі расет ЬаЬеіе 
іліег ѵов Рог ваі пиірре ѵегЪі варіеиііа Йеві^маіиг. Оиі ірііиі 
Пиі варіеліег пііііиг. ліацпореге піеіиаі, пе еічв еіоппіо ачйіепішт 

М Тит. 1. У. 
ѵ) Мялах. 2. 7. 
я) Ис. 58. 1. 
^ Дѣян. 2. 3- 
Иех. 28. 33. 
Игх. 28. 35. 

7) — возбуждать. 
Псал. 131- О- 

®) ту связь, которая соединяетъ пасомыхъ имь во еушое стадо. 
<и) Марк. 9. 4(*. 

. , . „ Піпе Риійив аіі'Ч Хе* ріив вареге, циаш Орог- 
™^ аЛ Хіеіаіет. Нілс іи ваеегйоіів ѵ-евіе іихга 
ЙІѴІІПШ ѵосе. -•) шіітпаъліія таіа рл.ііса еопшлечп1чг Отй етт 
ГтГ—иіяі Меі ипііав ЙевКлаІиг? Мт, в.слі т таіо 
Л ітсо лпо ехіегічв соПісе тлНа іпіеііч* ччтшпіиг: »с т- 
рипіео ипо ехаі . ; Меі соліе^іі, фіов тіив 

Й^^г»і2іЖ ииг ѵесюг ілеалілв ай Юплелйлл. 

отаі Рос оной іат ргаетічітчв, рег ветеіірчат уепіач йівсі 
' і „і- ,* '»і- НаЬеіе ваі іп ѵоЬів, оі расет ЬаЬеІе шіег ѵоч. Ас 
ві" йпигаіе" рег ЬаЬіІлт ваеегйоіів йісаі: Маіа рпліса ІілІілпаЫіІів 
йшцііе, чірег опте, плой йіеііів, лпііаіеіп ййе. саліа оЬзеі ѵаіюпе 

«"аНв іпсачіа ілірогіилііаіе 1еѵіеа1лг; 
"еі ачейоі ет виЧт Ьасс еайет 1оп«аеігав ілцшлаі, ч„ае вегѵіге алй - 

Іогіішч ай 1181411 рпйесіич ірлогаі.... Ітйе Рал пв Чй»пче Т”“1й 

-ч"1” - “ 1 
1» МІмММ. фвт « щпа * ртеііка 
Ішіе: йісіш лв ілірогише, ргаетівИ ^«"ле (ря> ^ьиіке і Р 
апсіііогі? тешет ірза виа иіііііаіе §е йезіииі )} • 

іпѵыыишп сопіетріаііоле виврелвив ай спМе са™‘ пѵе1.оаѵі 

—і^= 
пхогепі ІшЬеаі, еі іт;^иае(іііе зітт ѵтіш ЬаЬеаІ. I! 

П Римл. 12. 3. 
-М Иех. 28. 34. 
”) Марк. 9. 49. 
*) объясняется ниже черезъ Ішіиасиаз- 

2 Тим. 4. 1. 
М ліішать. 
7) царить, возвышаться. 
") — внутреннее, глубокое чувство. 
") = сопіетріаііо. 

■'’) = сочувствовать. 
И) 2 Кор. 12. 3- 
'*) вс. Ьошіпшп. 
,а) 1 Кор. 7. 2. 
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іиш іѵййат., яшііігіт апіеш еі ихог ѵіго. Кг раіііо рой 1ц ХоШе 
іганйаге іпѵісот. иіяі іогіе ех совешпі асі іеіприз. иі ѵасеііз ога- 
ііоиі, оі іісгит геѵегіітіиі іи ій ірзиіп, не іеиіег ѵоя заіаітз. Ессс 
іаіп гяеІсзйЬич зосгсііз іпяегііпг. еі іатеіі рег соікіезсепзіонія 21 

ѵізсега сагиаИиш сиЬііс регзспйаіиг, еі диет чіЪІеѵаіия асі іпѵі- 
чіЬіІіа «пай- Ьшіг шівсгаіич ай м^та іііНгпімііішп 3) осиіиш сог- 
йія ііесгіі. Сасіипі соиіотріагіопе ігітчсеийіі, псе іа шеи зГгаішп 
слпіаіінш коііісітшііие іісчегіг. ([иіа сотрите сипіаііз зипітія яіпші 
еі шіітія ишеіиз. еі. іи зешеіірзо ѵігіиіе зртшз ай аііа ѵаіепіог 
гарігиг, оі. ріеіаіе іи аіііч аосрштшйег 4) іпйгтаіиг. Шпс еіеиіт 5): 

піНпііаінг. еі о$>п поп іиіігтог? «рііз зопийаіігаіиг, еі еі*;о поп 
игог? Шис гигант аііві: Еасіпз зит Ііиіаеіч іаішртт Ішіаеиа! (,>іюй 
ѵійеіісеі ехІііЬеЬаі пои ншШешІо ййет. яей ехіешіешіо ріеіаіет, 
иі іи яе регкопат іпййеііпт І.гаіі8(і“пгаіі8 ех 7) яетеіірзо йіясегеі. 
циаііісг аіііз шізегегі йеітіязеі, гриПеииз Іюс Шіз ішреініегеі, сцюй 
зіЪі ірзе, кі ііа еязеі, ішрепйі гесіе ѵоіиізяеі. Ніпс іісгит йісіі 8): 
*іѵе шеіііе ехсейітия, Пео. яіѵе яоЪгіі зития. ѵоЬія, грііа еі зете- 
іірбіші ітѵсгаі соиіотріапйо ігатсеікісге, сі еиішіет зе аийііогі- 
1»ия сишіозсетіепйо іеіпрсгаге. 

Шпс ІаспЪ ®і Т)отіио йеяирег ітіііепіе, еі ішсіо йоогзшп 1а- 
рійе, азсепйепіез ас йоясепйеніея Аи^еіоя ѵійіі, <(іііа зсііісеі ргае- 
йісаіогеч гесіі пип зоішп зиѵяит заисіши сарпі ессіезіае, ѵійеіісеі 
Потіпит сопіетріапйо. арреШпі, зей йеогяшн дііофіе ай тотЬга 
ііііиз тіяегапйо йеясеікітіі. Ніпс Моуяея сгеЬго іаЬегпаспІиш іиігаі 
еі ехіі: еі «ціі іпіия іи сопіеіпріаіігшет гарііиг, іогіз іпйгтапііит 
ііеі^оіііз игёеінг. Ііііиз Иеі агсапа сопяійегаі, ііогів опега саптііиш 
рогіаі. (^ш йе геЪіія фіофіе йнЬіій зет рег ай ІмЬегпаеиІпш гесиг- 
гіі. согаш іеяіатепіі агса 1и) І)итішип соитіи, схстріит ргоспі 
йиЬіо гесіогіЪия ргаеЬепз, иі сиш іогія ашЪіцшіі, ^піс1 йізропапі, 
ай шспіет яешрег (ріазі ай ІаЪепіасиІпт гейсапі, еі ѵеіиі согат 
іеяіатепіі агса Пошіпит сиішиіапі зі йе Ыз. іи пиіітв йиЬііапі, 
а})ш! зетеТірзоз іиіпз яасгі еіисрпі і)а^іпач і^иігапі и). Ніпс ірза 
ѵегііаз 12) рег киясерікшрлп 13) пихігае Ьитаиііаііз ноЪіз озіепза, іп 
топіе огаііопі іпііаегеі, тігасійа іи пгЬіІшз схегсеі, ітііаііопіз 
ѵійеіісеі ѵіат Іюніч тегіпгіЬпз зіегпепч. иі. еізі іат» зіітта ссніет- 

') ] 1чО]>. 7. -і. 
*) сішсхоадеиіс (сріш. фр. сопЛеэсепйге). 
') — болі.ющій, слабый. 
4> = іерпѣлнво. 
ч} 2 Кор. 11. 29. 

1 Кор. 9. 20. 
7) - преобразуя. 

2 о. Іо. 
“1 Кит. 28. 12. 
ь'> кіівотт. завѣта. 
") им ходить. 
н» Лук- (і. 12. 
,я) крннатіе. 

ріапйо арречші. песезчііаі іііш іаінеп іпйгтаііііиш сотраііенйо 
тізсеапіпѵ, фііа іппс ай аііа сагііаз тпігаЫНіег зиг^іі, і іші ай іта 
ргохітогшп зе тічегіеогйііег аіігаіііі: еі (рт Ьеиі«;ііе ]) йезееікііі 
;і(1 іпйша, ѵаіеиіег гесиггіі ай зшпта. 

Тпіез аиіет зезе, ^иі ргаезіші, ехІпЪеапі, ^чіЬия зиЪіесіі ос- 
сиііа (рюгріе зпа ргойеге пои етЬезсапі, иі сит іеіііаііопит Ііпс- 
іиз рагѵиіі іпіегапі, а<1 разіогіз таиіет фіазі ай таігіч зіпшп ѵе- 
сштапі. еі Ьос, цпой зе іш|іііпагі риізаиііч-) сійрае зогйіЬиз ріае- 
ѵійепі, ехішгіаііопіз еіиз зоіаііо еі Іасгітіз огаііопія Іаѵет. Нпйе 
еі апіе іогез іетріі Зі ай аЫпенйаз іи^гейіепііит таішз таге 
аепеит, ій езі Ініегет4), йпойесіш Ьоѵез рогіапі, циі гріійет іасіе 
ехіегіііз етіпепі. зей ех розіегіогіЬиз Іаіепі. (^шгі пат пне йиойе- 
гіт ІюЪиз, пізі шііѵегкиз разіогит огйо йезі^паіш? Не српЬич 
Раіііо йіззегепіе 6) Ід.х с) йісіі: N011 оЬіигаЫч оз Ьоѵі іѵііигапіі- 
С^иогтп ^ційеш поз арегіа орт а сегпітиз, зей арий йізігіеіпт 7) 
іийісет, ^ш?,е Шоз розіегіпз іпапеапі іп осиііа геігіЬиііопе пезсі- 
пшз. (чйіі іатеи сит сопйсзсепзіопіз зиае раііепііат йііиепйіз рго- 
хітошт сопіеззіопіЬиз 8) ргаерагапі, ѵеіиі апіе іогез іетріі Іиіе- 
гет рогіапі, иі ^иіз^г^І8 іпігаіе асіегпііаііз іатіат пііііиг. іепіа- 
ііопез зиач теіііі разюгіз іпйіееі, еі фіаві іп Ьоит Іиіеге со^ііа- 
ііоиіз ѵеі орегіз тапиз Іаѵеі. Еі йі ріегитеріе, иі Йшп гесіогій 
апітііз аііепа іепіатепіа соийезсепйепйо со&тюясіі, аийіііз іепіаііо- 
піЬиз еііат ірзе риізешг; дійа еі Ьаес еайет, рег с]иат рориіі 
ппііііішіо Йііиііиг, агріа ргоспі йпЪіо Іиіегіз іііфііпаіиг. Наш Йшп 
чогйез йііііепіішп зиясіріі, фіазі зиае титіеііііае зѳгепііаіет регйіі. 
^ей Ііаес пе^иадиат разіогі іітешіа зіші, «іиіа Иео зиЫіІііег ') 

сипсіа репзапіе іапіо іасіііиз а зиа егірііиг, «ріапіо тізегіеогйіиз 
ех аііепа іепіаііопе і‘аіі«аіиг. 

Сар. 6. 8іі гесіог Ъеие арепііЬиз рег ІшіпШіаіет зосіііз, сопіга 
йеіііциспііит ѵіііа рег геішп іизііііае егесіиз; иі еі Ьоіііз іп шіііо 
зе ргоеіегаі, еі стп ргаѵогтп сиіра ехіріі, роіезіаіет ргоііииз зиі 
ргіогаіиз аупозсаі, циаіеітз еі іюпогс зирргеззо 1и) аесршіет зе зиіі- 
Йіііз Иене ѵіѵеиііЬиз йериіеі, еі ег^а рсгѵегяоз Іига гесііііштіз 
ехегееге поп іоппійеі. ХТат зіеиі іп ІіЬгіз МогаІіЬиз йіхіззе те 
тетіпі. Іісіиеі, фіой отпез Іютіпез паіига ае^иа1е8 ^епиіі, зей 
ѵагіапіѳ тегііпгиіп 11-) пгйіпе аііоз аіііз сиіра розірипіі. Ірза аиіет 

*) (|ио Інпіістііик—со ѵаіепііиз. Соотвѣтствіе между степенями въ сравни¬ 
тельныхъ предложеніяхь неріаво нарушается у Григорія Б. 

и) еріш. гл. 2. воп. чиае іашеп нон риікаге гесіопз апішит пс^иеипь. 
я) 3 Цар. 7. 23 сл. 
4) Іпісг —- > оатг^. 
’) 1 Кор. У. У. 
я) Второз. 2л. 4. 
"» го аиалогіи съ «Іізігісіи*? епзів. 
“) очищевіе исповѣдуемыхъ прегрѣшеніи. 

1 мудро. 
,1,1 оставивъ въ сторонЬ свой почетъ. 
11) здѣсь принимается іп таіаш рагіет. 
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йіѵегзііаз. дпе ассеззіі ех ѵіьіо, йіѵіпо іийісіо йізрепзаіііг, иі пиіа 
оттв Ііото аедие зіаге поп ѵаіеі, аііег гееаіиг аЬ аііего. 

л 'е си™,|;і Ч»і ргаевит, поп іп зе роіезіаіеш ЙеЬепІ огйі- 
шр, зей аедиаіііаіет репзагс сопйіііопіз1пос ргаееззе зе Ііоті- 
і"пі5 цапйеат, зей ргойеззе. Апіідиі еіепіт раігез позігі пои ге- 
■р' аоппішш, вей РШІогея ресогшп іиіязе тетогапіиг. Еі сит 'Ч оё 
Поттов Йіпздпе еіия Йіссгеі8): Сгезсііе еі тиІІІрЬсатіпі, еГге- 
ріійе Іеггат ргоівшз айіипхіі: Еі Іеггог ѵезіег ас Ігетог зіі зирег 
сппсіа апітаііа Іеггае. (іипгит ѵійиіісеі Іеггог ас Ігетог оніа еззе 
чирег апітаііа Іеггае ргаесірііиг, ргоіесіо еззе зирег Ъотіпея рго- 
іішеіиг. Нгто дпірре Ьгиііз апішаЦЦЦ поп аиіет ЪотіпіЫів се- 
Іеп.4 паіига ргаеЫиз ей; еі ійсігсо еі йісііиг, иі а!) аиітаІіЪизеі 
поп аЬ Ііотшіііиз Іітоаіиг, ери* соиіга иаіпгат відіегЪіго еві, аіі 
аеіціаіі ѵеііе «теп. Еі іатеп песеззе езі, иі гесіогев а виЪйіІіз 
Іітсапіпг, дпапйо аЬ еіз І)сшп тіпіте іітегі йергеііепйипі иі 
Іішшша заііет іогтійіпе реесаге теіиапі, диі йіѵта іийісіа’пиа 
іоіішйапі ледиадиат ттдие ргаерозііі ех Ъое ЧиаевіІояі Итоге 
вирегЬптІ, ш дно поп зиат р;1огіат, зей виЪйіІогит іизііііат диае- 
пші. Іп со епіт диой теіит зіііі а регѵегзе ѵіѵепііішз еківиПІ. 
дначі поп ІюшішЬиз. зей апішаІіЪиз Йотіпапіиг, диіа ѵіііеіііеі ех 
диа рагіе Ьезііаіез «іті виЪйііі. ех са ЙеЬепІ еііат іогткііпі іасеге 
впЪзІгаІі. 

. ріогитдне гесіог ео ірзо, дио ееіегіз ргиеетіиеі, еіаііопе 
соріікіюшз шіитезсіі, еі йит ай изшп сипсіа зиЫасепІ, йит ай 
ѵошт ѵсіосііег іизза сотріепіиг, Йит отпез виЪйііі, зі диа Ъеие 

*, Г1- ап(,|,)118 рйегипІ, таіе ^езііз аиіет ппііа аисіогііаіе 
ймягайісипі, йит ріегииідие іаийапі еііат диой гергоЬаге йеЬи- 
егаиі, зейисіиз аЬ Іііз, диае іпіга зирреіппі4), зирег зе апітиз ехіоі- 
Иіпг: еі йит іогів іттепзо І'аѵоге сігситйаіпг ііііц* тегііаге ѵа- 
піаіог, аідие оЫіІиз зиі іп ѵосез зе зрагціі в) аііепаз. Іаіетдие зе 
‘іе і , дцаіеш зе Іогіз аийіі, поп диаіет іішіз йізесгпеге йрЬіііі. 
■ иіпесіоз йезріеіі, еоздие аддЦез зіЫ паіигае огйіпе поп аЬтозсіІ, 

дипч зогіе роіваіаііз ехсеззегіі, Ігапзоепйіззе зе еііапі ѵііае те- 
11 із сіевіі. Сшісі» зе аезіітаі атрііиз зареге, дшЬпя зе ѵійеі 
атрііиз роззе. Іп диойат диірре зе соизіііиіі сиішіие арий зетеі- 
фзнш, еі дш аедиа ееіегіз паіигае сопйіііопе еопзігіпрііиг. ех 
аедио ] езріееге ееіегоз (Іічііипаіиг. зіедие нздие ай еіиз зітііііийі- 
пет гіисііиг йе дно зегіріит езіс): Опте зиЫіше ѵійеі, еі іряе 
* гех 5и1>еі' шіітегзоз Яіов зирегіііае. фіі зііщиіаге спігаеп арре- 

'} ііоіголпгу шш люди. 
) иыт. 9. 1. 7- 

,іб° ОІ,ъ ио прирожденъ человѣку. 
_) зипі. 

г) ^ Т№а0С',т^іРеиг,еі”і сосредоточен иостп. 

іепз, еі Боеіаіет ап^еіоппп ѵііат '} «Іезрісіепя аі( -): Ропат зесЗеш 
іпеат ші Л(|іііІопет, еі его зшііііб АШззішо. Міго егцо іийігіо іпіив 
і’оѵеат гісіссііопія іпѵепіі, сіит Согіч §е іп сиітіпе роіезШіч ехіоі- 
Ііг. Арокіаіае сціірре ащ*'е1о чтііів е№сііиг, Йит Іюто ІютіпіЪив 
е88е аітіііч ЛеЛі^паіиг. 8іс 8аи1 рочі Іттііііаііз тегііит іп иппо- 
гет япрегЬіае сиітіпе роіезіаііз ехсгеѵіГ: рег Ьитііііаіет диірре 
ргаеіаіиз еві, рег вирегЬіат гергоЪаіи?, Ботіпо аМекІапіе. диі аіі3): 
Хоппе сит е88е8 рагѵиіпд іп оспііз іиіч, сариі іе сопвіііиі іп ігі- 
ЪиЪіі8 І8і*аё1? Рагѵиіит че іп яиіч ргіия осиііз ѵМегаі, яс<1 1’иііия 
іетрогаіі роіепііа іат яе рагѵніііт поп ѵіЛеЬаі. Сеіегогит 4) пот- 
<ціе сошрагаііопе яе ргаеіегепч, дша ріия сшіеіія роіегаі, тацішт 
яе ргае отпіЬия аеяіітаЬаі. Міго аиіеіп тоЛо сит аріні йс [іагѵи- 
1н8, арий Вето тадтія; сит ѵего ариЛ §е та^пия аррагиіі, арікі 
Веит рагѵиіик ііііі. 

Ріегшпдие ег^о Лит ех виіііесіогит аШиепііа апітия іпЛаіиг, 
іп Йихшп ’) яирегЪіае ірзо роіепііае і‘а8іі§іо Іепосіпапіе соггитрі- 
іиг. І^иат ѵіЛеІісеі роіепііат Ьепе ге»іі, диі еі Іепеге Шага по- 
ѵегіі еі ітри^паге. Вепе Ііапс ге^іі, диі зсіі рег іііат зирег сиі- 
раз егі^і, еі зсіь сит іііа ееіегія аедтіііаіе соіаропі. Нитапа еіе- 
піт тепя ріегитдие ехіоііііиг, еііат сит пиііа роіеяіаіе І’пісііиг: 
диапю таігія іп аііит яе еіі&іі, сит яе еі еііат роіееіая аЛіип^іі? 
Впит іатеп роіеяіаіеш гесіе Лізрепзаі, диі яоИісііе поѵегіі еі яи- 
теге ех Ша, диоЛ аЛіиѵаі, еі ехри^паге. диосі іепіаі, еі аедиаіега 
яе сит Ша ееіегіб сегпеге. еі іатеп че ])ессапіі1т8 2е1о иіііопш 
апіеіеіте. 

>еіІ Ііапс Ліясгеііопет ріепіиз а^поясішия. §і раяіогіз ]>гіті 
ехетріа сегпатия. Реігия патдие аисіоге Юео запсіае оссіеяіае 
ргіпсіраііті іепепя. а Ьепе а&епіе Оопіеііо еі зеяе еі Іштііііег 
ргояіепюпіе, іттоЛегаііия ѵепегагі гесиваѵіі, зедпе НИ яітііет 
гесоё'поѵіі Й), Шее и я ‘): 8иг^с, не {‘есегія. еі с§о іряе Ітто вит. 
^еЛ сит Апапіае 8) еі Карііігае сиірат герегіі, тох сціапіа роіеп- 
ііа вирег ееіегоз ехегеѵіязеі, ояіепЛіі. \ егЬо патдие еогшп ѵгііаш 
регсиііі. диат врігііи регзстпіапіе ЛергеІіепЛіі. еі зиттиш яе іпіга 
ессіевіат соиіга рессаіа гесоіиіі °). диоЛ Ьопоге зіЫ ѵеЬешспісг 
ітрепзо согат Ьепе а^епііЬиз ігаігіЪиз поп а^поѵіі. ІПіс сошти- 
піопет аедиаіііаііз шегніі Бапсіііая асііопія7 Іііс хеіия ніііопія ііь 
арегиіі роіевіиііз. Рапіиз Ьепе адспііЬия ігаігіЬиз ргаеМит зе евзе 

’) жпвнь въ сообіцествіі Аптеловъ. 
'» Псх. 14. 13. 
ч) 1 Вар. 15. 17. 

с ши сіЧсгій. 
•) ііихи» яирегЬіае неудержимая, неѵмі.ренная гордость. 
) признать. 

7) Дѣяіг. 10. 26. 
Дѣян. 5. Г». 

) =* припомнить. 
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пеясіеЪаГ, ста Лісегсі '): Хин с^иіа йотіпашиѵ ЯЛві ѵезігае, яеЛ 
айіпіогея яитич ^аінііі ѵсяглі. Ацие Шіс» айіипхіі: Кійе епіт зіа- 
ііз. Ас чі ій. <рюй ргппііегаі. арегігеі, йісепз: Ійсо поп сіотіпаптг 
Меі ѵеяігае, грііа Яйе яіаііч; аегріаіез епіш гиЫя вития, іи грю ѵоя 
■лаге соі'ііияпітш. фіаяі ргаеіаіит че {Ѵаігіішч евзе пеясіеЬаі, сит 
йісегсі Расіі киітіз рагѵиіі іи тейіо ѵечігчт. Кі гпгяпт 3): N«>8 
аиіет рсгѵич ѵсзігііз рег Сіігізітп. 8ей пип сііірат, циае соггцЛ 
йсішікзеі, іпѵепіі, іііісо та^ізігшп яс еязе гесоіиіі, йісепз *): Г^икІ 
ѵпіііз? Іп ѵігда ѵспіаш ай ѵоя. 

Зпттив ііацпс іос.ич Ъепе герііиг, сит із, <рй ргаеезі, ѵііш 
роііиз, гріат іі*а(гіЪіі№ Лптіітіиг. 8ей гит Леііпцпепіея зиМііоз 
ргаерозііі с.оітііпіпі. геяіаі песеязе езі, иі яоПісііе аііепйапі. сіиа- 
іеішк рег йізсірііпае йеЪігтп спірая цціЛст іигс роіеяіаііз іегіапі, 
•<е«1 рег ІіптіІіЫія сикіийіат аециаіся че ірчіч ігаІгіЬпз, диі сот-- 
"ітіш\ аііпоясапі; сціатѵіз ріепишще еііат Лідппт езі, иі еояЛет, 
гршя согпутшз, іасііа поЪіз со&ііаііоііе ргаеіегатиз. Шотт пат- 
сріе рег поя ѵіііа йізсірііпае ѵідоге іегіипіиг, іп Іііз ѵего, диае 
ірчі с-оттііііпш», не ѵсгЪі 9иійет аЪ аіігцю іпѵесііопе 5) Іасега- 
тпг. Тапіо ег^о арий Оотіптп оЫі&аііогея зитиз, пиапіо арий 
Ьошіпся ітіііо рессатш?. ІМзсірІіпа аиіет іюзіга зиЪйііоя йіѵіпо 
іийісіо іапіо ІіЪегіогез геЛйіі, диапіо Ыс еогшп сиіраз зіпе ѵіп- 
йісіа поп йезсгіі. 

Вегѵапйа Насрте езі еі іп согйе Ішіпііііав, еі іп ореге йізсі- 
рііпа. Аіцпе іпіег ііасс зоііегіег іпіиепйшп езі, пе Лот іттоЛега- 
ііиз спяіойіТш* ѵігіиз Іштііііаііз, яоіѵапіпг іига ге^ішіпіз, еі Лит 
ргаеіаіиз српягрю ріііз че, гріат <1есеі, Леіісіі, зиЪйііопш ѵііаш 
яігіпііеге яиЬ йіясірішао ѵіпсиіо поп роззіі. Тепеапі егро гесіогея 
схіегіиз, срюйр1) рп» аііпгит иіііііаіе зпясіріипі, зегтепі іпіегіиз, 
(рюй йе яиа аезіітаііопе регіітезсипі. 8ей іатеп циіЪивЛат зі^піз 
йесепіег слчипрепШтз, еоз арий зе еззе Іиппііея еііат яиЬіесіі йе- 
ргеііеийлпі, фіаіепиз еі іп аисіогііаіе еогшп. <рюй іоппійепі, ѵійеапі, 
еі йе ІіиіпіШаіе, грюй ітііепіпг, аупозсапі. 8іийеапі і^ііиг зіпе 
іпіегтіязюпе, риі ргаеяипі, иі еогит роіепііа (ріапіо та^па ехіе- 
гіив сегпііиг, іапіо арий еоя іпіегіиз йергітаіпг: по со^ііаііопет 
ѵіпсат, пе іп йеіесіаііопет яиі апітит гаріаі, пе іат виЬ зе тега 
еат гс^еге поп роязіі, спі зе ІіЪіЛіпе ЛотіпапЛі знрропН. 

Хе епіт ргаовіЛеіШе апітпз ай еіаііопет роіеяіаііз впае йе- 
Іесіаііопе гаріаіиг. гесіе рег ^иешЛат заріепіет йісііиг 1): І)исет 

9 2 Кор. і. ^з. 
1 Солун. 2. 7. 

') 2 Кор. 4. Л. 
9 1 Кор. 4. 21. Ѵігра жезль. 
э. іиѵесііо ѵегЛі слово порицанія. 
г) т. е. во внѣшнихъ ііосгупкахъ пастыря пусть проявляется величіе его 

служенія, а въ душѣ его сохраняется боязнь предъ судомь Божіимъ. 
7) Сирахъ 32. 1. 

те свияиіиепші, поіі ехіоііі, зей езіо іи Шіз, сртнчі ипия ех ііііз. 
Ніпг еііат Реігиз аіі 1): N011 Лшпішшіев іп сіего, зесі Гогта ііісіі 
?геё'із. Ніис рег ясшеіірзат ѵегііаз ай аіііога поз ѵігіиТнт шсгііа 
рготосаиз, Лісіі*): 8сііія. пши ргіпсірез ёепііиш йошінапіиг еогшп, 
еі сріі іпаіогез зипі, роіезіаіет ехегсепі іи еоз. Хон ііа егіі іікет- 
ѵоз, яей сріісішіфіе ѵоіпегіт іпіег ѵоя таіог ііегі, зіі ѵе.чіег тіпізіег. 
еі <ріі ѵоіиегіі іпіег ѵоя ргітня ез^е, егіі ѵезіег яегѵия. яісиі Ііііиз 
Іютіпіз поп ѵепіі шіііізігагі. че<1 тіпізігаге. Ніпс езі, ^иой зег- 
ущп ех яизсеріо ге^ітіпе еіаіит, грте розі зирріігіа шаиеаиі, 
інйісаі, йісепз 3): І^иой зі йіхегіТ шаіив іііе яегѵия іи спгЛс яио: 
Могаш іасіі Ііопііпия шепз ѵепіге, еі соерегіі рсгсиіеге сопзегѵоя 
51108, ташіисеі аиіет еі ЬіЬаі сит еЪічіз: ѵеіііеі йотіішз зегѵі 
ііііиз, іи йіе, гріа шт зрегаі, еі Ііога, циа іішогаі, еі йіѵійеі еши. 
]>агіеіпсріе еіця ропеі сит Ііуросгіііз. Іпіег1 Ііѵросгііая епіт іигс 
йериіаіиг, циі ех яітиіаііопе йізсірііпае тіпізіегішп ічэдітіоіз л ег- 
ііі іп «Зит йоіпішіііопіз: еі іашеи потпшкріат ^гаѵіиз йеііпгріі- 
іиг. яі іпіег регѵегаов ріиз аесріаіііая, сріат йізсірііиа сазіойііт1. 
(^иіа епіт іаіза ріеіаіе зирегаіиз іеі іге Неіі 4І йеіііщиепіея гі Поз 
ііоіпіі, арий йізсігісіит ііійісет зетеіірзит сит ііііія сгшіеіі йат- 
паііопе регсизяіі. Ніпс папкріе йіѵіпа еі ѵосе «Іісііпг 5): Нопогазіі 
ііііоз іиоз та^із гріат те. Ніпс разіогея іпсгераі рег ргорііеіат. 
йісепзв): <ѵНюй ігасіиіп езі, поп аііі^авіія. еі срюй аѣіесіит еяі, 
поп гейихіяііз. АЫесіия епіт гейисііпг, сит ^иі8^ие іп сиіра Іар- 
3118, ай яіаіит іішііііае ех разіогаіія зоііісііийіпія ѵі^оге ѵеѵосаіиг. 
Нгасіигат ѵего Іі^атеп азігіп^іі, сиш сиіраш йізсірііпа йергітіі. 
пе ріара иясріе ай іпіегііит йеЙиаі. зі Ітпс йізігісііопіз 7) зеѵегііаз 
поп соагсіаі. 

8ей яаере йегегіия {‘гап^ііиг, сит Ггасіига іпсаиіе соіііё’аіиг, 
ііа иі ^гаѵіиз зсіззигат чепііаі, зі Ііапс іттпйегаііиз Іі^атепіа 
сопзігіпуапі. ІТнйе песеззе езі, иі сит рессаіі ѵиіпиз іи ліЪйііія 
соггі^епйо гезігіпрііиг, тарпа че зоііісііікііие еііат ііізігісііо ірза 
тойегеіиг, сріаіеішз зіс іига йізсірііпае соиіга йеіііщиепіез ехег- 
сеаі, иі ріеіаііз ѵізсега поп атіііаі. Сигапйит дигрре езі. иі гее- 
іогет зиЪйіііз еі таігет ріеіаз, еі раігет ех^іЬеаі йізсірііпа ®). 
Аігріе іпіег Ііаес зоііісііа сігситзресііопе ргоѵісіепйит, не аиі йі- 
зігісііо іі^ійа, аиі ріеіаз зіі гетізза. Хат зісиі іп ІіЬгіз МогаІіЬия 
іат йіхітиз, йізсірііпа ѵеі тізегісогйіа тиіішп йезіііиііиг, зі ина 
зіпе аііега іепеаіиг. 8ей ег^а зиЬйііоз зиоз іпеззе гесіогіЪиз (ІеЬеі 

1 Петр. 5. 3. 
Матѳ. 20. 25 сл. 

3) ЛІате. 24. 48 с.т. 
’9 1 Дар. 4. 17. 18. 
'9 1 Цар. 2. 29. 
“) Іеаек. 84. 4. 
7) = пакаваиіе, кара. 
9 - чЬ ріеіак ехЬіЬеаі гесіогет таТгеш зиЬіІіЬІБ, Дідсірііпа—раігет. 
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еі ііійіе соп«иІеп« тівегісогйіа еі ріе чаеѵіепз Йізсірііпа. Ніпс пат- 
<іис е«і, ^иой Йосепіе ѵегііаіе Ч, рег 8атагі1апі зішііит мріѵіѵщ 
іп аЫтІти Йисііиг, еі уіпшп аісціе оіетп ѵпІпеПЪиз еііш айЫЬе- 
іиг, иі рег ѵіініві бсііісеі тогйеапіиг здівега, рег оіешп іоѵеап 
іпг. Nосеззе пііірре еяі, пі фіі«(іиі« вапапйіз ѵѵіІпегіЬив ргаеееі. іп 
ѵіпо тпгетип йоіогі? айІііЪеаІ, іп оіеп тоІШіет ріеіаііз. <^(эдЬтш 
рег ѵіпит тппйепіпг риігійа, рег оіеиш Гоѵеапіиг вапапйа. 

Мшсепйа ег§о <кі Іепііае кит всѵегііаіе: іасіепйит циоййат 
ех пігоцпе іетрегатепіит, иі песріе тиііа аярегііаіе ехиісегепіиг 
виЬйііі, песрт пітіа Ііепіупііаіе аоіѵапіиг. 1,'ной іпхіа Раиіі ѵо- 
сет2) Ъепе іііа іаЬегпас пІі агса зірпШсаі, іп диа сит іаЬи№ тіт^а 
8іши1 еі піаппа еяі; с|иіа сиш всгіріигае аасгае всіепііа іп Ьопі 
гесіогіа ресіоге, еі еві ѵігца йМгісііоіш, 8ІІ еі таппа (1и1сейіпі« 
Ніпс Паѵій аіі3): ЛТгря іиа еі Ъасиіив іпи?, ірва те сопзоіаіа 
випі. Ѵігца епіт регспіітиг, Ьааііо вивіепіатиг. 8і егцо еві Йів- 
ігісііо ѵігцае, циае іегіаі, віі еі сопвоіаііо Ьасиіі, сціас -ивіепіеі. 
811 ііацие атог, «ей поп етоШепв, віі ѵіцог, вей поп схаврегаш 
віі хеіив, вей поп ііптойегаіе ваеѵіепв, віі ріеіаь, вей поп ріив, 
циат ехрейіаі, рагсепв. пі йшп ве іп агсе гецітіпів іивііііа сіе- 
тепііачие регтівсеі, ів, <]і. і ргаее«і, согйа виЬйііогшп еі іеггепйп 
йеіпиісеаі, еі іатеп ай іеггогів геѵегепііат йетпісепйо соп- 

вігіпраі. 
Сар. 7. Віі гесіог іпіегпопіт сиѵат іп ехіегіогит оссира 

ііопе поп тіпиепв, ехіегіогит ргоѵійепііат іп іпіегпогиіп воШсі 
іийіпе поп йеге)ішці('п«; пе аиі ехіегіогіЬив йейііив аЬ іпіітівсог- 
таі 4), аиі воіів іпіегіогіЬив оссираіив, сріаи Гогів йеЬеі ргохітів 
поп ітрепйаі. 8аере патфіе поппиШ ѵеіиі оЫііі, чиой ігаігіЪив 
апітагит саива ргаеіаіі випі, іоіо согйі» айпіви весиіагіЬив сигів 
іпвегѵіипі: Ьав, сит айвипі. ве ацеге ехвиііапі; ай Ьав еііат сит 
Йевипі, йіеЬив ас посііЪив сицііаііипів іигЬійае аевііЬив апЬеІапі. 
Сиищие аЬ Ыв, севвапіе і'егвііап оррогіппііаіе, диіеіі випі, іраа 
йеіегіив виа ф.іеіе ййщайиг. Ѵоіиріаіет папцпе сепвепі, ві 
асііопіЬив Йергітипіиг, ІаЬогет йериіапі, ві іп іеггепів пецоііір поп 
ІаЬогапі, Віссціе йі, иі Йит ве игцигі тшійапів іитиІііЬив цаийепі. 
іпіегпа, ^иае аііов Йосеге йеЬиегапі, іцпоп-пі. 

[ п(!е виЬіесіогиіп іра.і|і.е ргосиі йиЫо ѵііа іогревсіі. 'і'па 
сит ргоіісеге врігііаіііег арреііі, іп ехетріо еіив, сціі віЬі ргаеіа 
іив еві, сціакі іп оЬвіасиЬ іііпегів ойепйіі. Ъапциепіе епіт сарііе 
тетЬга іпсаввит ѵіцепі, еі іп ехріогаііопо Ьовііит ігпвіга ехегсі- 
іив ѵеіосііег вирпіиг, ві аЪ ірво Йисе іііпегів еггаіиг. тйіа вий 
йііогит тепіев ехіюгіаііо виЫеѵаі, сигіипі|ие сиірав іпсгераію 

*) Лук. 10. 34. 8ІаЬи1ит = тапбіо, Ьонрііішп. 
2) Евр. 9. 4. 
3) Нсал. 20. 4. 
*) = отставать. 

ішііа савіі§;аі, чша йот рег аштагит ргаевиіет іеггепі ехегсеіиг 
оі'Ёсішп ішіісіа, а «*ге&І8 гияіпйіа тасаі сига ра&огіз, еі киЬіесіі ѵе- 
гііаіія іишеп арргеііепйеге нернеипі, г)иіа Диш разіогіз вешив іег- 
геиа віийіа осеирапі, ѵепіо іепіаііопів ітриівив есеіевіае осиіов 
риіѵів саесаі. ^ио сопіга гесіе Ьитапі ^епегія КеДетріог, сит 
пов а ѵепіі із ѵогасііаіе сотревсегеі, сіісепя 1): Аііепгіііе аиіет ѵо- 
}>ія, иі поп ^гаѵепіиг согйа ѵевіга іп сгариіа еі еЬгіеіаіе, іііісп 
асііипхіі: Аиі іп сигів Ііиіив ѵііае. СЬі раѵогет сіиосріе ргоііпия 
іпіепіе 2) айіісіепя: Ке іогіе. іщрііі, вирегѵепіаі іп ѵов герепііпа 
йіез Ша. Сиіив асіѵеітів еііат риаіііаіет сіепипііаі, йісепз 3): Тат- 
циат Іадпеив епіт ѵепігі зирег отпев, диі вейепі яирег іасіет 
отпіз іеггае. Ніпс ііегит йісіі4): Хето роіеві сІиоЪия йотіпів 
зегѵіге. Ніпс Раиіив геІі^іоБогтп тепіев а тітйі сопеогііо сопіе- 
віапйо, ас роііив сопѵепіеп(1о вивретііі, йісепв 5): Ието тііііапв Бео 
ітріісаі ве пе^оііів весиіагіЬив, иі еі ріасеаі, сиі ве ргоЬаѵіі. Ніпс 
ессіевіас гесіогіЬив еі ѵасапсіі зіисііа ргаесіріі, еі сопвиіепйі гете- 
<1іа овіепйіі, йісепв 6): 8еси1агіа ідііиг ішіісіа, ві ЬаЬиегііів, сопіет- 
рііѣііев сріі випі іп ессіевіа, Шов сопвіііиііе ай іийісапйит, иі 
ірві ѵійеіісеі йіврепваііопіЬив іеггепів ітегѵіапі, срюз йопа врігі- 
іаііа поп ехогпапі. Ас ві арегііив йісаі: (^иіа репеігаге іпііта 
пе^^1еипі, ваііет несеввагіа іогів орегепіиг. Ніпс МоувевТ), ^иі 
сиш Бео Іосріііиг, ІеіЬго аііепі^епае гергеЬепвіопе іийісаіиг, ^иоД 
іеггепів рориіогитп пе^оііів віиііо ІаЬоге йевегѵіаі; сиі еі сопвіііиш 
тох ргаеЬеіиг, иі рго ве аііов ай іиг^іа йігітепйа сопвіііиаі, еі ірве 
ІіЪегіив ай егийіепйов рориіов врігііаііит агсапа сосповсаі. 

А зиЬйііІв ег^о іпіегіога ^егепйа випі, а гесіогіЬив вшита 
со&ііапйа, иі всііісеі осиіит, ^иі ргаеѵійепйів ^геввіЬив ргаееті- 
пеі, сига риіѵегів поп оЬвсигеі. Сариі пет]» виЬіесіогит випі 
сипсіі, диі ргаевипі; еі иі гесіа рейев ѵаіеапі іііпега сагреге, 
Ьаес ргосиі ЙиЫо сариі ЙеЬеі ех аііо ргоѵійеге, пе а ргоГесіив 
виі іііпеге рейез іогреапі, стп сигѵаіа гесіііийіпе согрогів сариі 
яеве ай іеггат йесііпаі. і^иа аиіет тепіе апітагит ргаевиі Ьо- 
поге равіогаіі іпіег сеіегов иіііиг, ві іп іеггепів пе^оііів, ^иае ге- 
ргеЬепйеге іп аійя йеЬиіі, еі ірве ѵегваіиг? ^иой ѵійеіісеі ех іга 
іивіае геігіЬиііопів рег РгорЬеіат Ботіпив тіпаіиг, йісепв 8): Еі 
егіі вісиі рориіиз, віс васегйоз. Васегйоз српррс еві иі рориіив, 
фшніо еа а§іі ів, срй врігііаіі оіёсіо іпп^ііиг, диае іііі пітігит 
іасіипі. айЬис йе віийіів сагпаІіЬиз іийісапіиг. С^иой сит та^по 

') Лук. 21. 54. 
*) = съ намѣреніемъ (ервн. фр. іпіепііопі. 
а) Лук. 21. За. 
4) Лук. 16. 13. 

2 Тим. 2. 4. 
е) 1 Кор. С. 4. 
7) Исх. 18. 17. 18. 
8) Ос. 4. 9. 
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•сайсеі Лоіоге сагііаііе Іегсипаз І’горііеіа сопарісіепз, ііиаяі виЪ 
Лезіпісііопе Іетріі Леріопй, Лісеш2): ЦиотоЛо оЬвсигаІпт ові 
аигиш, тиіиіиз ем соіог орііпіиа, Лізрегзі зіті ІаріЛез мшсі пят іи 
сарііе птпіит ріаіеагит:' Сп*Л патцие апго, циоЛ піеіаіііз ееіе- 
гіз рпіееітпеі. пізі ехсеііепііа зашШаЙе? пЩ соіпге оріішо, иіві 
стісііз атаЪіііз геѵегепііа геііеіопіз ехргітііиг? уній заисгаті 
ІаріЛіЫіз пізі засгогит огЛіпит регеопае з^папіиг? (?ицІ ріаіеа- 
гшп іютіпе, пізі ргаевепііз ѵііае ІаІііиЛо Йеигаіпг? ^иіа еніт 
Огаесо еіоциіо 2) й**»? ІаІііиЛо Лісііиг, ргойсіо а ІЙйііЛіііе ріа- 
Іеае зипі ѵосаіае. Рог зетеіірзат ѵего ѵеі-Йаз (Иск 3): 1*1» еі зра- 
Ііова ѵіа «А, лиае (Іисіі аЛ регйіііопет. 

Аигит іёіііг оЪзсигаІпг. сит іеітепіз агііілів запсіііаііз ѵііа 
роПийиг. Соіог орііпшз готтиіаіиг, сит циогишЛат, цпі Лецеге 
геііріове сгеЛеЬапІиг, аезіішаііо апіеаііа іпітійііг. Хат ит цш- 
ІіЬеІ р«$ запсіііаііз ІіаЫіпт Іеггепіз зе асіікиз твегй, іріазі со- 
іоге регтиіаіо аійе іштаяоз осиіоз еіиз геѵегепііа йезресіа раі- 
Іезсіі. Чапоіиагіі ^ио^ис ІаріЛез іи ріаіеаз Ліерегрипіиг, сит саи- 
загит зесиіагіпт Іо газ 1 а Іа іііпега ехреіипі Ііі і[т аЛ отатепіиш 
есеіезіае іпіегпіз тузіегіів <|паеі іп зесгеііз Іаііегпасніі ѵасаге Ло - 
ііиегипі. АЛ Ішс ^шрре заіісіиагіі ІаріЛез беЪапІ. иі іійга Чапсіа 
Чапсіопіт іп ѵезіітепю зитті засегЛоІіз аррагегеій. Сит ѵего 
тіпізігі геііріопіз а зиЪЛіІщ ітпогет КеЛетрІогіч зиі ех тегйо 
ѵйае поп ехіешіі, заіісіиагіі ІаріЛез іп оі'паіпепіо ропіійсіз поп 
ЙІій. І^иі пітігит запсіиагіі ІаріЛез Лізрегзі рег ріаіеаз іасеиі, 
сиш регзопас засгогшп огЛіпит ѵоінріаіит чиагит ІаІіІиЛіпі Ле- 
Лйае Іеггепіз пеё’оіііз іпііаегепі. ЕІ поІапЛшп, фіпЛ поп Ьоз Ліз- 
регзоз іп ріаіеіз, 8еЛ іп сарйе ріаіеагит Ліей, срііа еі спт Іег- 
гепа арипі, зитті ѵіЛегі арреіипі; иі еі Іаіа іііпога Іепеат ех 
ѵоіиріаіе Леіесіаііопіз, еі Іатеп іп ріаіеагит зіпі сарііе ех імпоге 
запсіііаііз. 

Хіі ([посріе оЬзІаІ, зі запсіиагіі ІаріЛез еозЛет іркоз. (Цііішз 
сопзігисіит капсіиаѵіит ехізІеЬаі, ассірітиз; сріі Лізрегзі іп ріа- 
івапіт сарііе іасепі, ^иапЛо засгогит огЛіпит ѵігі Іеггепіз асіі- 
Ьиз ех ЛезіЛегіо іпзегѵіипі, ех сртгшп ргіиз оі'іісіо запсіііаііз ріо- 
гіа зіаге ѵіЛеЬаІиг. Зесиіагіа ІСілш: пе^оііа а 1 ііріаііс]і. ех сотраз- 
зіопе ЮіегапЛа зипі, ш.трпат ѵего ех итоге гершгепЛа, пе сит 
тепіет (Ііііропііз ааргаѵапг. Ьаш зио ѵісіаіп ропЛеге аЛ іша Ле 
саеіезІіЪиз тсграпі. Аі сопіга попппШ ргеріз <ііііЛат ‘) сигат 
чизсіріипі, зеЛ зіс зіЬітеІ ѵасаге а<1 зрігііаііа арреіиш. иі ѵеЪив 
хІегіогіЬиз пи11а1епи8 оссирепіиг. (()иі сит сигаге согрогиііа ііт- 

Лііиз періеріші. зиЬЛіІогиш ііесеззіІаІіЬиз тіпіте сопситті. і^ио- 

'1 Плачъ Іер. 4. 1. 
*) = вегию. 
г) Мате. 7. 13. 

диШат соед. а, пошіііі. 

гит ііітіпиіі ргаесіісаііо ріепітгіие гіеярісііиг: г{иіа Лит сіеіігщиеп- 
Нтп іасіа соітіріппі, яесі Іатеп еія песезвагіа ргаеяепііз ѵНае поп 
ІгіЪнтгі, пепшщпат ІіЬеиіег аигііитііг. Гдаш'я еіѳпіш тепіет 
сіогігінае кегто поп репеігаі, яі Іптс арші еіия апітит шатія 
тівегіеопііае поп соштешіаі. Тине апіет ѵегЬі ветел віеііе ^ег- 
шіпаі. ппапЛо Іюс іп ааЛіепіік рееіоге ріеіаз ргаеЛісапІія гіцаі. 
Сішіе гесіогет песеязе езі, иі іпіегіога розяіі ііійіпйеге, соё'ііаііопе 
іппохіа еііат ехіегіога ргоѵіЛеге. ^іс ііагріе разіогез егаа іпіе¬ 
гіога зІиЛіа япЬЛіІопті яиогшп Іегѵеаиі, ^паіеішя іп еіз ехіегіо- 
гіз оиодие ѵііае ргоѵіЛепІіат поп геііпгріапі. Кат ^1^аяі апітия 
{‘гаи^ііиг, зі сига ехіегіогіз яиЬяіЛіі а разіоге пе^іе^аіиг. 

ІІпЛе еі ргітиз Разіог зоШсіІе аЛтопеІ. Лісепз г): Яепіоге^ 
(]иі іп ѵоЬіз кит. оЪзесго сопзепіог еі Іезііз Сіігіяіі раззіопит. 
сри еі сіиз, іріас іп іиіиго геѵеіапгіа езі, ^Іогіае соттипісаіиг, 
разсііе, сріі іп ѵоЬія езі, ^ге^ет Юеі. ^)иі Іюс іп Іосо разііопет 
согЛіз ап согрогія яшиіегеі, арегиіі, спт ргоііпиз аЛіітхіІ “): Рго- 
ѵіЛепІек поп соасіе, зеЛ зропіапее яесшіЛит І)еит, пееріе Іигріз 
Іисгі ^гаііа, зесі ѵоіітіагіе. ОиіЬиз ргоіесіо ѵегЪіз разІогіЬиз ріе 
ргаесаѵеіиг, пе Лит зиЬіесІогпт іпоріат заііапі, яе тисгопе атЬі- 
Ііопія оссісіапі, пе сит рег еоз сагпія зиЬзіЛіія гейсіипіиг ргохіті, 
ірзі гетапеапі а іизііііае рапе ісііші. Напс разіогит зоШсіІиЛіпет 
Раиіиз ехсііаі, Лісепз ■): (^иі зиогит, сі тахіте Лотезіісогит си¬ 
гат поп ІіаЬеі, ЛЛет пе^аѵіі, еі езі іпйсіеіі Леіегіог. Іпіег Ьаес 
ііа^ие теІиепЛит зетрег езі, еі ѵі^ііапіег іпІііепЛшп, не Лит сига 
аЬ еіз ехгегіог а^ііиг, аЪ іпіегпа іпіепііопе тег^апіиг. Ріегип^ие 
епіт, иі ргаеЛіхітиз, согЛа гесіогит. Лит іетрогаіі зоПісіиіЛіпі 
тсаиіе Леяегѵіипі, аЬ іпііто атоге Ігі^еясипі; еі Іогаз іпза оЫі- 
ѵівсі поп теіішпі, диіа апітагит ге^ітіпа зиясерепті. 

^оНісіІтіо егй'О, еріае зиЪЛіііз ехіегіиз ітреиЛіІиг, зиЬ сегіа 
песеззе езі тепзига Іепеаіиг. БпЛе Ьепе аЛ ЕгесЬіеІет Лісііиг 4): 
^аиепіоіез сариі винт поп гаЛепІ. пееріе сотат пиігіепі, зеЛ Юп- 
Лепіек аІІопЛеапі сарііа зиа. НасегЛоіез патеріе іиге ѵосаіі зипі. 
сріі иі засгит Лисаішп 5) ргаеѣеапі, ПсіеІіЬия ргаезипі. Саріііі ѵего 
іп сарііе ехіегіогіз зипі со&ііаііопея іп тепіе: сріі Лит зирег се- 
геЬгит іпзепзіЬіІіІег огіітіпг, сигая ѵііае ргаекепіів сіеяірпаііі: ^иае 
ех яепви пеі>1е$?еп1і, сіиіа ітрогііше аІісріапЛо ргосіеит, ^иаяі по- 
Ьія поп зепііепііітз ргосеЛипі. ^^иа і^ііиг сшіеіі сріі ргаезипі Ііа- 
Ьеге пиіЛет зоІЦсіІиЛіпез ехіегіогез ЛеЪепІ, пес Іатеп еіз ѵеііе- 
тепіег іпситЬеге. засегЛоІез гесіе еі сариі ргоІііЬепІиг гаЛеге, еі 
сотат ппігіге: иі сор;іІаІіопез сагпіз Ле ѵііа зпМіІогит пег а зе 

1 Петр. 5. 1. Сопвепіоі' = 2и;і.с&5яЗіг:р‘>;. 
3) 1 (Гетр. Г». 2. 
а) 1 Том. 5. 8. 
*) Тсзек. -14. 20. 
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І’ипйііпз атріііепі нес гіігзшп ай сгезсепйшп пітіз геіахепі. Ш>і 
еі Ьепе йісііиг *): Топйепіее іоийеапі сарііа зиа; иі ѵійеіісеі сигае 
іетрогаііз зоШсіІийіпіз еі сріапіит песезяе езі ргойеапі, еі іатеп 
гесійапіііг сіііив, не іттойегаішз ехсгезеапі. Ьит і^ііиг еі рег 
айттівігаіат ехіегіогет ргоѵійепііат согрогшп ѵііа ргоіе^іінг, 
еі гигеиз рег тойегаіат согйіз іпіепііопет поп ітрейііиг, саріііі 
іп сарііе засегйоііз еі зегѵапіпг, иі спіет соорегіаві, еі гевесап- 
іпг, пе осиіоз сіашіапі. 

Сар. 8. Іпіег Ьаес ^ио^ие песеззе езі, «і гесіог зоііегіег іп- 
ѵі*>і1еі, пе Ііипс сирійо ріасепйі ЪотіпіЪиз риізеі, пе сит зіийіове 
іпіегіога репеігаі, сит ргоѵійе ехіегіога зиЪтіпізігаі, ее та§іе а 
виЬйіііз йі1і$і сріат ѵегііаіет, сіиаегаі; пе сит Ьопіз асііЪив іиі- 
ііі8 а типйо ѵійеіиг аііепиз, Ьітс аисіогі геййаі ехігапеит атог 
вниз. Ноеііе патсріе Кейетріогіз езі, гріі рег гесіа орега сріае іа- 
сіі еіиз ѵісе аЪ ессіезіа атагі сопсирізсіі, ^ша айиііегіпае со&'ііа- 
ііопіз геиз езі, зі ріасеге риег зропзае осиііз арреііі, рег ^иет 
зропзиз йопа ігапзтізіі. (^иі пітігит атог ргоргіиз 2) сит гесіо- 
гів тепіет серегіі, аіісріапйо Ьапс іпогйіпаіе ай тоіііііет, аіі- 
с^иапйо ѵего ай азрегііаіет гаріі. Ех атоге еіепіт зио тепе гес- 
іогІ8 іп тоіііііет ѵегіііиг; ^иіа сит рессапіее еиЪйііоз гезрісіі, пе 
ег^а Ьітс 8) еогит йііесііо іогреаі, соггіреге поп ргаезитіі, поп- 
пшгщиат ѵего еггаіа зиМЗіогит, ^^1ае іпсгераге йеЪиегаі, айиіа- 
ііопіішз йетиісеі. Цпйе Ьепе рег РгорЬеіат йісііиг4): Ѵае Ыз, 
(|ііі сотиипі риіѵіііоз еиЬ отпі сиЬііо тапие, еі іаеіипі сегѵісаііа 
зиЪ сарііе ипіѵегзае аеіаііз ай саріепйаз апітаз. Риіѵіііоз диірре 
зиЬ отпі сиЬііо тапиз ропеге езі сайепіез а зиа гесіііийіпе апі¬ 
таз аЦие іп Ьиіиз типйі зе йеіесіаііопе гесііпапіез, Ыапйа айи- 
Іаііопе геіоѵеге. (^иазі епіш риіѵіііо сиЪііиз, ѵеі сегѵісаІіЪиз сариі 
іасепііз ехсірііиг, сит соггерііопіз йигіііа рессапіі зиЪігаЫіиг, 
сщие тоШііез і'аѵогіз айЬіЬеіиг, иі іп еігоге тоііііег іасеаі, сріет 
пи 11а азрегііаз сопігайісііопіз риіеаі. 8ей Ьаес гесіогез, іріі зетеі- 
?рзо8 йііі&ипі, Ьіз ргосиі йиЬіо ехЬіЬепі, а срііЬиб яе посегі ровзе 
іп зіийіо Ыогіае іетрогаііе іітепі. 
Шт диое піі сопіга зе ѵаіеге сопзрісіипі, Іюв пітігит азрс- 

гііаіе гі^ійае зетрег іпѵесііопів ргетипі, пшіщиат сіетепіег 
айтопепі, зей разіогаііз тапзиеіийіпіз оЫііі, іиге йотіпаііопіз іег- 
гепі. <^иоз гесіе рег РгорЬеіат йіѵіпа ѵох іпсгераі, йісепз 5): Ѵок 
апіет сит аизіегііаіе ітрегаЬаііз еіз еі сит роіепііа. Р1іі8 епііп 
зе 8ио аисіоге йііі^епіез іасіапіег ег^а зиЬйііоз зе егі^шіі, пес 
фгій а^еге йеЪеапі, зей сіиій ѵаіеапі. аііепйипі, піі йе зиЪзесріепіі 

’) Іеаек. 44. 20. 
*) срвн. фр. атоиг ргоріи. 

къ нему. 
Іезек. 13. 1в. 
Іезек. 84. 4. 

іиДісіо шеіиипі, ітргоЪе ‘) Де іетрогаіі роіезіаіе ріогіачіиг; ІіЬеі, 
бт Іісепіег еі іііісііа йюіапі, еі яиЬДіІогипі пето сппІгаДісаІ Цчі 
емго еі ргаѵа вІиДеІ авеге. еі Іатеп аД Ьаес ѵиіі сеіегоч іасеіѵ 
,,,8е яіЬітеі Іевіів е-Л. іцііа ріію ѵегііаіе яе арроііі ЛЬр. Ч®*“ 
сопіга ве поп ѵиіі ДгіепДі. Кете йиірре еяі, цпі ііа ѵіѵаі, иі 
аіічиаіепия поп Деііщиаі. Ша ег;?ч ве іряо аіпрііив ѵегііаіет Деві- 
Дегаі атагі, сцч зіЪі а пиііо ѵиіі сопіга ѵегііаіет рагсі ІІіпс 
еіепіт Реіпь іпсгераііопет Раі іі2 . (іЬепІег ассеріі, Ьіпс І*аѵіД 
соггерііопет виЬДііі ІштШіег ачДіѵіІ, аиіа гесіогев Ьопі Дат ргі- 
ѵаіо Діііееге атоге ве певсііті, ІіЬегае ригііаіі* ѵічЬип а виЬДі- 
Тів оЬвеяшит 1шіпі1іІ»Іів стеДипІ. КеД іпіег Ьаес песеьве еві, иі 
сига ге§ітіпів Іапіа тоДегатіпів агіе Іетрегеіиг, ^иа^епив яиЬДі- 
іогит тепв, сит циаеДат гесіе вепііге роіиеѵіі, віс іп ѵосів 1і- 
I згіаіет ргоДеаі, иі Іатеп ІіЬегІав іп вирегіпат поп егитраі, пе 
Лит Рогіавве іттоДегаііив Ип^иае еів ІіЬегІав сопсеДіІиг, ѵііае аЬ 
Ьіз Ьитііііаз атіііаіиг. . 

8сіепйит срюяие езі, срюй орогіеаі, иі гесіогез Ьот ріасеге 
ЬотіпіЬив арреіапі, чеД иі виае аевЧтаішпів ДиІсеДіпе ргохітов 
іп айесіит ѵегііаіів ІгаЬапІ, поп иі ве атагі ДевіДегепІ, веД иі 
Дііесііопет яиат чиаві пиатДат ѵіат іасіапі, рег ([иат согДа аиДі- 
епііит аД атогет СопДііогів іпІгоДисапІ. ЙШ’ісіІе ^иірре еві, и 
пинтІіЬеІ гесіа Депииііапя ргаеДісаІог, (ріі поп Дііі^ііиг, ІіЬепІег 
аиДіаІиг. IіеЬеі ег^о, Й» ргаееяі, еі яІиДеге “е <ИІІ8'- дпаіепив 
]іочвіі аиДігі, еі іатеп атогет впит рго ветеііряо поп йпаеіеге, 
пе інѵспшіиг еі, сиі яегѵіге рег оШсіит сегпііиг, оссиІЧа со§іІа- 
тіопів іѵгаппіДе геяиііаге <}иоД Ьепе Раиіив іпяіпиаі ) сит хиі 
поЬів яіиДіі оссиііа татГеяІаІ, Дісепя5): 8ісиІ еі е^о рег отта 
отпіЬия ріасео. Оиі Іатеп гигвпя Дісіі8і аДЬис ЬотіпіЬив ріа- 
сегет, СЬгіяІі яегѵив поп евяет. Ріасеі егцо Раиіив. еі поп ріа- 
сеі, Чиіа іп ео пиоД ріасеге арреііі, поп ве, веД рег яе ЬотіпіЬия 
ріасеге ѵеѵііаіет циаегіі. 

Сар. У. 8сіге еііат гесіог ДеЬеІ, пиоД вИгипп|ие ѵіііа ѵіі 
іиіея яе евве тепііипіпѵ. Хат яаере яиЬ рагвітиііае потше ве Іе- 
паі-іа 7) гаіііаі8), сопігацие ве ейивіо яиЬ арреііаііопе Іагріаіів ос- 
сиііаі Яаере іпогДіпаІа гетіввіо ріеіая сгеДіІчг, еі ейгепаіа іга 
тоігііаіія геіі ѵігі® аеяіітаіиг. 8аере ргаесірііаіа асію ѵеіосііаіів 
еійсасіа. ащие аеепДІ ІагДіІа- цтаѵііаіів сопяіііит риіаіиг і пДе 
песевве еві, иі гесіог апітагит ѵігіиіе» ас ѵіііа ѵі§і1аиІі сига Дія- 

') = пеумѣренію. 
Гялат. 2- 11- 

э) 2 Цар. 12. 7. 
= йосеге 

*) 1 Еор. 10. 33. 
®) Галат. 1. 10. 

= аѵагіііа. 
= драпироваться. 
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сегшіі, не аиі сог гепаеіа оссиреі. еі рагсшп че ѵійегі іп йіяреп- 
яаІіопПшя ехчцііеі; аиі сит ейияе ^тй регсіііпг, Іаг^чнп че гріаяі 
шіяеѵатіо "Іопеіиг: аиі геюіііешіо, срюй Гегіге гіеітіі, ай аеіегпа 
яиррііеіа яиМіІоя регігаііаі; аиі іттапііег Іегіеийо срюй йеіііщиі- 
Іиг, ірче ігпіѵіия Йеііпсцші: аиі Ьос, срюй а$і гесю ас ^гаѵііег 
роііііі. іпішаіпге ргаеѵепіега Іеѵіё'еі: аиі Ъопае асііопіч тегііиш 
йШегепйо, ай (Іеіегіога регшиіеі. 

Сар. 10. Йсіеікіііт ^ііос|ііе еяі. сціой аИсршийо киЫесіоппп ѵі- 
ііа ргікЗгніеѵ (Іі^іітііашіа яипі, чей циіа йіаяіппііапіиг, іпйісаіійа ’); 
аіщпапйп «г арегіе <-одііііа татге іоіегашіа. аІЦиапйо ѵего япЪ- 
Шііег ет птіііа регксгпіаіиіа: аііцттйо іепііег аг^иешіа, аіісріапйо 
апіет ѵоііетепіег іпсгерашіа. N0111111113 ^шрре, иі Йіхітия, рги- 
Йептег ііікчішпіашіа яипі, зей ірііа Йіяяітиіапіиг, іпсіісапгіа, иі сит 
йеіітріепя еі йергеііепсіі че соёііоясіі еі регреіі 2), Ьая сртя іи яе 
Іагііе ЮІегагі еопчійегаі, аи^еге еиірая еѵиЪеясаІ, яе^^1е че інгіісе 
рітіаі, с]иеш яіЪі арий че 3) гесіогіч раііепііа сіеіпепіег ехсияаі. 
^иа чсііісеі Йіяяітпіаііоиѳ Ьене ІиОаеат Тіотітів соп'іріі, сит рег 
РгорЬеіат йісіі 4): Мепіііа ев, еі шеі поп еч гесогйаіа, перие со- 
ійіачіі іп согйр іио, грііа е&о іасепя еі ^иаяі поп ѵійепя. Еі йія- 
зілтіаѵіі еп$о еиірая, еі іпіюіиіі цніа еі сопіга рессапіет іа- 
спіі, гі 1ю8 ірятп іатеп, ^ша іасттіі, йіхіі. КотшПа апіет ѵеі 
арегіе со^пііа, таіпге іоіегапйа яипі, сит ѵійеіісеі гегит тіпіте 
оррогіишіач соп^гиіі, иі арегіе соі гі«апіиг. N310 яесіа іттаіиге 
лиіпега Йеіегіия іпіегѵечсипі, еі пічі сит Іетроѵе тейісатепіа 
сопѵепіапі. сопвіаі ргосиі йиЬіо, сріой тейепйі оШсіит атіііапі. 
Яей пип іетріь яиІнІШя ай соггерііопет циаегНпг, аиЪ іряо сиі- 
рагшп ропйеге раііепііа ргаеаиііч ехегсеіиг. Гпйе Ъепе рег Рчаі- 
шізіат йісііт-6): ^ирга Йотіт тент іаЪгісаѵеѵипІ рессаіогея. Іп 
йогчо (|ііірре опега чичііпетич. РІпрга Йогяит і^ііиг впит іаЪгі- 
саяче рессаІогея (ріегііиг, ас яі арегіе йісаі: (^иоч соггі^еге педиео. 
сріаяі чирегітрочііит опия рогіо. 

ХощшПа апіет оссиііа «иЬііІііег чіті регясгиіапйа, пі ^иі- 
Ьичіаіп чі^пія егитреиііЬия, гесіог іп яиЬйііогит тепіе опте, срюй 
сЬтяиш Іаіеі. іпѵепті, еі іпіегѵепіепіе соггерііопія агіісиіо ех 
тіпітія таіога сорпоясаі. Рпйе гесіе ай Егесіііеіет йісііпг7): 
Гііі Іютіпіч, іойе рагіеіет. Гпйе нюх ійет РгорЬеіа яиЪііт- 
§іі8>: Еі стп іпйічяет рагіеіет, аррапііі очіішп птт. Еі йіхіт 
ай те: Іидгейеге, еі ѵійе аЬотіпаііонез реч?ітая. цная ічіі Іасіппі 

') ішіісііікіиш еЛ чдіііеі'іп, циоіі га ѵіііа <ііэ5іти1тШіг а гесіогу. 
Й1 раіі. 
‘) въ главах ь пастыря. 
' ) И с. 57. 11. 

яеши асііѵо: 8і*»пИісагс. пиіши і'аи-гг. 
в) Псал. 12Ь. о. 
71 Іезек. 8. 8. 
н) Ігзск. 8. 0. іо. 
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Іііс. ІЙ ЦШдой ѵісіі, чі весе чтііігшіо ге]ііі1іига. сг ШЙ- 
таіішп аЬотіпаГш, еГ. шііѵег«а ігіоіа вошію Ікгаі-І ііеріеіа сгапі іп 
[тНе(е. Рег КгесЫсІет (]ііі}»ре ргаероаЛогит регкшіа віцпаіиг рег 
рагіеіет Лшіііа япЪсііІюпті. І.І іцші еяі ])агіе1еш Сосіеге, пЫ аси- 
Ия ішрііяіііочіішр (іигіііаш гогйія арегіге? (,>иет сит Іогііяяеі, ар- 
]іагиіІ еяііит, <ріі;і еши согеіія Дпгіііа ѵеі яішііояів регешіеіаііопі- 
Ішя ѵеі тапігія соп ерІіопіЬия ясіпЛіІиг, фіаяі (ріагчіапі іапиа ояіеп- 
сЙІиг ех ([Па отпіа іп со. (ріі спггі[іііпг со^гііаііопит іпіегіога 
ѵіДеапІт'. І'ткіе еі Ъепе іІІіс яецпііпѵ: ІпргеЛеге. еі ѵі(1е аЬотіпа- 
Ііппея реяяітая, риия іяіі Іаеіипі Іііс. ііиаяі іпрі'еііііиг. иі аЬотіпа- 
Іірпса аяріеіаі, г]иі (ііяспііяія ([іііІшяЛат яі^пія ехіегіия аррагепіііп® 
ііа сопіа яііЬйіІт’пт репеігаі, иі сітгіа еі, (рте Йіісііе сорііап- 
Іпг, іипоіевгапі. Ппйе еі яиЪ<Іі<Ш: Еі іпргеяяия ѵісіі, еі весе питія 
яітіііішіо ге]і1і1ііпш, еі апітаіііпн аіюшіпаііо. Іп герІіІіЬіи со- 
цііаііоітя оішііяо Іеггеиае яірпапіиг, іп апіпвІіЬия ѵего іат гіиі- 
Йет аііеріапіиіит а Гегга яиярепяае, яегі асіііие Іеггеиае тегсеДія 
ргаетіа гепиігепіея. Х'ат герііііа Іоіо ех согроге Іеггае іпЬаеі епІ, 
„иітаііа аиіет та&па рагіе согртія а Іегга янярепяа яипі, арре- 
Іііи Іаіпеп цпіаі» аД іеггат яешрег іпвііпапіпг. ВеріДіа ііасрк1 Иші 

іпігіі рагіеіет, чиапДо сойііаііппея ѵоіѵипіиг іи тепіе, чипе а Іег- 
тепія ДеяіДегіія ишприащ Іеѵапіііѵ. Апітаііа ерю^ие ыші іпіга ра¬ 
гіеіет, сріапДо еі яі іріа іат іияіа. яі ()иа Іюпеяіа оирііапіиг, ар- 
реіетІія іатеп Іисгія ІеіпріігаІіЪпя ЬопогіЬтцШ Деяегѵіині, еі рег 
яеіпеііряв рпіДет іат (ріаяі а іегга кпврешп яипі. яеД аДІіис рег 
атЫііші ([няй рег риіае (ІеяіЛегішп яе*е аЛ та яшптііііті. ЕпДе 
еі Ъепе яиЬДІІиг: Ёі ппіѵегяа іДоІа Дптия Іягаёі Дерігіа егапі іп 
рагіеіе Яегірішп іріірре еяі 1Ѵ Еі аѵагіііа, цпае еяг іДрІогит ,-ег- 
ѴІІИ5. 1 есіе егсго рояі апітаііа ісіоіа ДеясгіЪштіг. ([Чіа еіяі Ьопе- 
яіа атопе поптіііі іат риаяі а іегга яе егіртіі, атЫтіопе іатеп 
іпЪппеяіа яетеііряов асі Іеггат Деропипі. Вспе апіет Лісііиг: Бе- 
ріеіа егапі, ерйа Лит ехіегіпгит гегит іпігіпяесия яресіея аііга- 
Ііипшг, чиаяі іп гогЛе Леріп^ііиг. (рііпіііі(1 Ъсіія -та^тШия ДеІіЪе- 
гапДо гоііііаіиг. ХоІапДпт ііагріе еяі, рніа ргіия Іогатеп ,п ра- 
гіеіе. ас ДеіпЛе ояііит сепіііиг, еі Ітіе Летит .іесиііа аЪотіпа- 
II,, (Іепіопяігаіиг, риіа пітігшп ітіиясиіііяпие рессаіі ргіия яШіа 
іогіпчег.ия, ДеіпЛе іапиа аремае іпіриііаііа пяіепДіІпг. еі «тс Ле¬ 
тит опте таіит, пиоД іппія Іаіеі. арегіічг. 

Кошшііа ачіеш яипі Іепііег игр;иепЛа: наш аш поп таіша. 
яеД яоіа іеипгалйв ѵеі іпііппііаіе Леіішіиііиг, ргоГесЮ песеяяе еяі. 
иі іпае-по тоДегатіпе іряа Деіісіі соггерііо Іетрегеіиг Сипсіі 
іріірре ииоияпие іи Ъас тогіаіі сате яиЪяіяІітия, согпірііптя поя- 
ітяі іпйгтііаіі яиЫасетия. Ех ее ег^о ЛеЪеІ ртягріе соііі^еге. (ріа- 
Іііег аііепае Ітпе орогіеаі ітЪесіШіаіія тіяегегі, пе сопіга т- 

’) Колосс. 
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йгшііаіет ргохіті, яі ай іпсгераііопів ѵосеш Іегѵепііив гарііиг. 
аЫіМів виі евве ѵійеаіиг. ІІпйе Ъепе Раиіиз айтопеі. йісепя *): 8І 
ргаеоссираіив і'иегіі Іюню іи аікріо Йеіісіо, ѵов ((ііі ярігііаіее еяіів. 
ііжігтіе Ішіивтойі іи ярігііи тапвиеЦійіпш, сонвійегапв Іе ірапт. 
пе еі Іи Іопіегів. Ас ві арегіе йісаі: Сит йіяріісеі ех аііепа ііі- 
і'ігтііаіе (|иой сопярісів, репва, сршй ея; иі іи іпсгераІіопі.я /еіо яе 
рігііи- Іетрегеі, Лит віЬІ ^ио(1ие. ^иой іпсгераі. Іітеі. 

КопшіІІа аиі.еш випі ѵеЬеіпеліег іпсгорапйа. іа сит сиіра аі> 
апсюге поп со§повсіІиг, сцшк: яіі ропйегів, аіі іпсіерапіів иге чеп- 
Ііаіиг. Еі сит віЪі ([иія шаіит. ^иой регреігаѵіі. Іеѵіцаі, Ьос сопіга 
яе “гаѵііеі ех соггіріепіів аврегііаіе регіітевсаі. ОеЪіІит (рирре 
гесіогія еві, вирегпае раігіае ціогіат рег ѵосет ргаейісаііонія ояіеп 
йеге. сріапіа іп Ішіив ѵііае іііпеге іі піатепіа авМцпі Ъовіів Іаіеапі, 
арегіге, еі виЪйіІогиіп таіа, ^иае іоІР'-ап Іепііег поп йеЬепі, сип. 
«в*па геіі аврегііаіе соггіцеге, пе ві тіппв сопіга сиіра» ассзпйі- 
іиг, еиірагит отпіит гепз ірве іепеаіиг. ІІпйе Ъепе ай ЕгесЪіе- 
Іет йісііиг гр 8пте ііЪі Іаіегет. еі ропея еит согат іе. еі Йевсгі- 
Ьек іп ео сіѵііаіет Ніегиваіет. 8іаІіт<]ие чиЫипаіІиг: Еі огйіпаЪів 
айѵегкив еат оЪайіопеш, еі аейійсаЫя типіііопев, еі сотрогІаЪів 
адагет, еі йаЫя сопіга еат саяіга, еі ропея агіеіев т цуго. Еі- 
г]ие ай типіііопет виат ргоііпия яиЪтІегІш-3): Еі іи бите ІіЪі 
яагіа§.пет Гегтеат, еі ропея еаш тигит Геггеит іпіеі- іе еі іпіеѵ 
сіѵііаіет. Сиіиа епіт ЕгесЪіеІ РгорЪеіа піяі та§івІгопіт вресіет 
(епеі? Сиі Йісііиг: 8ите ііЪі Іаіегет, еі ропев еит согат іе, еі 
йевсѵіЪея іп ео сіѵііаіет Ніегияаіеіп. 

8апсіі іріірре йосіогея віЪі Іаіегет яшпипі, <|ііаш1о іеггепит 
аиОііогиш сог, иі сіосеапі аррѵАепйипІ. Уиет ясііісеі іаіегет со¬ 
гат яе роиипі. (рііа іоіа Шип тепіів іпіспііопе сияіойіипі. Іп ^по 
еі сіѵііаіет Ніегиваіет іиЪепіиг йеясгіЪеге, тііа ітаейісапйо іеі- 
генія согйіЪив сшапі яштпореѵе, і|иае яіі .вирегпае расів ѵіяіо, Йе- 
тппяігаге. 8ей срйа іпсаяяит ^іогіа раігіае саеіекіія адпоясііиг, 
пі.яі еі (іиапін Ъіс ігпіапі Ъовіів саііійі Іепіатепіа повеапіиг, аріе 
яиЪіип^ііиг: Еі огйіпаЪів айѵегви- еат оЪзійіопет, еі аейійсаЪія 
типіііопев. Каіісіі іріірре ргаейісаіогея оЪвійіопет сііса Іаіегет, 
іп ірю Ніегиваіет сіѵііая йевсііріа еяі, огйіпапі, іріапйо іегѵепае 
тепіі, вей іат виреѵпат раігіат і^иігепіі, <|иаіііі» еаш іп Ъиіия 
ѵііае «троге ѵіііогит ітрпрпеі айѵегвііав, йетопяігапі. Маш гит 
шшп^щ^ие рессаіит циотойо ргоіісіепііЪив інвійіеіиг, ояіепйііиг, 
9иаві оЪийіо сігса сіѵііаіет Ніегиваіет ѵосе ргаейісаіоѵія огйіпа 
іііг. 8ей ^иіа поп воіит ЙеЬепі іппоіевсесе, і;шіііі^- ѵіііа ітриц 
пепі, ѵепіт еііат (]ііото(1о сивіойііае гюв ѵіііиіев іоЪогепі, іесіе 
яиЪіипкііиѵ; Еі аейііісаЪів тппіііопея Мипіііопея (Цііііре яапсіия 

') Галат. 6. 1. 
Іезев. 4. 1. 

3) — тгзрг'оіргйеіѵ, привноситъ, прибавлять. 

ргаейісаіог аейШсаі, д пап (іо. сріае ѵіПііЬез ііиіЬи.^ геяікіапі ѵіііія, 
^Ірпіопяігаі. Еі ^^1Іа сгеесеиіо ѵігіиіе ріегшгщие Ьеііа Іепіаііопія 
аи^епіиг, гесіе а (Инк: аИПіШг: Еі сотпроПаЬія а^огет, еі (ІаЬі^ 
сопіга сат савіга, еі ропез агіеіез іп ёуго. А^егет лат^ие сот- 
рогіаі, ^иа71(іо ргаесіісаіог ([іііз(іие тоіет сгеясепііч іеніаііопія 
еттііаі. Еі сопіга Іііегизаіетп сазіга егі&іі, ^иап(1о гесіае іпіеп- 
Ііопі аибіепііит ЬозШ саііійі сігситяресіая еі (ріачі іпсоіпргеііеіі- 
зіЬіІек іпніИіаз ргаейісіі. АЦие агіеіез іп "уго ропіі. сит іепіаііо- 
пит асиіеоз іп Ьас ѵііа поя ипсНсрю сігс.іткіапіея еі ѵігіиіит 
гпигигп регГогапІез іппоіеясіі. 

8ей сппсіа ііаес Іісеі яиЫіІіІег гесіог іпяіппеі, піяі сопіга сіе- 
Іісіа віп^иіогтп аетиіаііопіз ярігііи Гегѵеаі, ішііат яіЬі іп регре- 
Іішт аЬзоІиІіопет рагаі. ІІпИе Шіс асіішс гесіе кіЪіші^ііиг: Еі Іи 
япте ІіЬі яагіауіпет Геггеат. еі ропее еат тигит Геггешп іпіег 
Іе еі іпіеѵ сіѵііаіет. Рег загіа&іпет (ріірре іііхига х) тепіія, рег 
Іеггит ѵего іпсгераііопіз Гогііішіо яі^паіиг. ѵего асгіия (іос- 
Югі8 тепіет, диат геіия Веі ігіеіі еі ехсгисіаі? ІІпйе Раиіиз Ішііія 
яагіа^іпія игеѣаіиг Ггіхига, сит Йісегеі 2): ^иія іпйгтаіиг, еі е^о 
поп іпйгтог? ^иія зсапйаіігаіиѵ, еі е$»о поп пгог? Еі сриа (Ці^иія 
хеіо Реі ассепйііиг, пе йатпагі ех пе^іе^епііа йеЬеаІ, Гогіі іп рег- 
реіиит сияіойіа тітііиг, гесіе йісііиг: Ропез еат тигит іеггеит 
іпіег Іе еі сіѵііаіет. 8агіа§о епіт Геггеа тигиз Геѵгеия іпіег Рго- 
рііеіагп еі сіѵііаіет ропііиг, диіа сигп пипс ГоПет хеіит гесіогея 
ехЫЬепі, еитйет геіит рояітойит іпіег яе еі аийііогея зиоз Гог- 
іет типіііопет Іепепі, пе Іипс ай ѵіпйісіат йеяіііиіі яіпі. чі пипс 
Гиеі'іпі іп соггерііопе йіяяоіиіі. 

8ей іпіег Ьаес зсіепйит езі, чиіа йит ай іпсгераііопет яе 
тепя йосіогім ехазреѵаі, йіГйсіІе ѵа1(!е еяі, иі пои аіідиапйо еі ай 
аіідиій, диой йіееге поп йеЬеі, егитраі- Еі ріептиріе сопііпёіі, 
иі йит си1і)а виМіІогшп сшп ша^иа іпѵесііоле спггірііиг, та^іяігі 
Ііп^иа издие ай ехсеязня ѵегЬа регіі*а1іаіиг. Сит<ріе іпсгераііо ітто- 
йегаіе ассепйііиг, согйи йеііпдиеиіішп іи йеярегаііопе йері ітипіиг. 
ІІпйе песеязе еяі, т ехаярегаіия гесіог, сит зиЬйііогит тепіет 
ріия зе, диат йеЬиіі, регсизяіззе соизійегаі. арий яе яенщег ай 
роепііепііат гесиггаі, иі рег Іатепіа ѵепіаіп іи сопяресіи ѵегііаіія 
оЬііпсаі, ех ео еііат. диой рег геіі еіия зтйіит рессаі. 1ч),иой й^и- 
гаіе Ботіпия рег Моуяеп ргаесіріі, йісепз 8): 8і диія аЬіегіі сит 
атісо зпо яітріісііег іп зііѵат ай Іі^па саейепйа, еі Іі^тіш 4) зе- 
сигіз Ги^егіі тапи. і'еггитдие Іаряит йе татіЬгіо атісшп еіиз 
регсияяегіі еі оссійегіі, Ійс ай ітат яиргайісіапіт игЫит йір;ісі 
еі ѵіѵеі; пе іогіе ргохітия еіиз, сиІиз еіГизик еяі зап^иіз. йоіогіз 

’) = аЕбІиу, іегѵог. 
“) 2 Кор. 11. 29- 
*) Второв. 19. 5. 6. 

= тоиорище. 
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'іЬітнІо регадкртайиг еі арргеііешіаі ентп, еі регсиііаі ашшаш еіия 
Ліі чіѵат сіиірре сит атісо ітив, чиоііепя аД іпіпежіа яиЪДііогшіі 
аеіігіа сот егіітиг. Еі яітріісііег Іі^па виссіДпгшк. сит Деііппиеп- 
гііип ѵіііа ріа ііііепііопе гевесапшч. 8ес1 весигів тапп сит 
!!ге іпсгераііо ріпв. ^иат песечве еяі, Ш азрегтііет регігаЫі. 
I- егі шт|ііе сіе таітЪпо рговіііі, сит (1е соггерііопе чеппо Дпгіог 
ехсейіі, Еі атіспщ регпіііі еі оссісііі, ^иіа аіійііогет винт рго- 
Ііііа гоимшіеііа а врігііи Дііесііоиіч іпіегіісіі. Соггеріі патцис тепя 
іерепіе агі оіііиш ргопііі, бі Нале ігатоДегаіа іпсгераііо ріив, циат 
Леіпііі, аіі%іі. $еЛ ів, гріі іпсаиіе Іі^па регсиііі. еі ргохітит ехяііп- 
рші, ц(1 ігез песете еві пгЪев іи«іаі. пі іп шіа еагшп (Мелкич ѵі- 
' аі, *рііа чі аД роепііепііае Іатепіа сопѵегяиз, іи ипііаіе васгатепіі 
чпЪ вре, ііДе еі сагііаіе аЪясопЛііиг. геия регреігаіі ІютісіЛіі поп 
іепеіиг. Ептчио ехііпеіі рі-охітиз еі сит іпѵепегіі, поп оссіЛіі, 
<рііа сит Дівігісіиз іпДех ѵепегіі. гріі чеве поЪЕ рег паіигае повігае 
сопяогішт іітхіі, аЬ ео ргосиі ЛпЪіо сиірае геаіит поп ехреііі, 
і|ііст внѣ еіи.ч ѵеиіа ііЛея. врея еі сагііав аЪзсопДіі. 

Сар. 11. 8еЛ опте Іюе гііе а гесіоге а&ііиг, ві вирегпае іог- 
тіДіпі8 еі гіііесііопіч врігііи аіЯаіпв віиДіове срюиЛіе заегі еіопиіі 
ргаесеріа теДііеіиг: иі іп ео ѵіт воІІісіПиІтіз еі ег@а сасіевіст 
лііат ргоѵіЛае сігсишвресііопів, еріат Ьиташіе сопѵегваііопія ивив 
іпДсвіпепіег Дезігпіі, гііѵіпае аЛтопіііопів ѵегЬа гезіаигепі, еі еріі 
аЛ л еіичіаіет ѵііае \) рег восіеіаіет .чесиіагіпт Лисііиг, аЛ атогет 
ветре)- врігііаііз раігіае сотрітсііопів 2) аврігаііопе гепоѵеіиг. ѴаІЛе 
патгріе іпіег Іштапа ѵеі'Ьа сог Леііиіі 3); ситцпе іпЛиЫіапіег соп- 
"Геі, диоЛ ехіегпів осси])аііоішт іитиІііЬив ітриівит а ветеіірво 4) 
соітиаі. чіиЛсгс іпсевзаЫІііег ЛеЬсі, иі рег егиЛіііопів віиЛіит 
гечиграі. 

Ніп( еяі спіт. ерюіі ргаеіаіиіп рге^і Лівсіриіит Раиіиз аЛто- 
пег. Ли епе 0): Рит ѵепіо, аііепЛе Іесііопі. Ніпг 1)аѵіЛ аіі е): <^ио- 
ііі"Ло Лііехі Іе^ет іиат Потіпе, іоіа Ліе тейііаііо теа еві. Ніпе 
ЗІпу«і Ротіщія Лс рогіажіа агса ргаесеріі, Лісепз 7): Гасіев циаі- 
іиог еіггпіов аигеоя, еріов ропев рег ци&Ниог аѵсае ап^иіов, іасіев- 
‘ріе ѵесіев Ле Ііупів веііііт, еі орегіев аиго, іийиссвоие рег сігси- 
оч. фіі вцпі іп агсае ІаіегіЬив. иі рогіеіиг іп еіз, ^иі ветрег египі 

іп сігспііч, пес ипкртт вхігаЬепіиг аЪ еів. ушД рег агсат, піві 
>апсі;і ессіевіа %ітрнг? Слі еріаііиог сігсиіі аигеі рег ^иаііио^ 
‘ШііПіо.ч іиЬепіпг аДіпиці, ^^иа іп ео, ^^1оЛ рег дпаііпог типЛі раг- 

дей Христч ІІ^ЮГІ,ВО,!ОЛОЖ,ІОСГЬ кт* обновленію яшзіш черезъ соблюденіе заловѣ- 

я] сердечное сокрушеніе, раскаяніе; аетгаНо=-аШа!иг. 
) = падать. 

само но себѣ. 
') 1 Тим. 4. 13. 

Неги. 118. 97 
') ІІсх. 26. 12 ел. 
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іев Лііаіаіа іеііЛііиг. ргосиі ЛиЫо с^ітііиог ваисіі Еѵап^еііі ІіЪгіь 
ассіпсіа ргаеЛісаіиг. Ѵееіевсріе Лс іі^ііів веііііт 5ипі, <ріі еівЛет 
аЛ рогіапЛит сігсиіія швегипіиг. ерііа іогіев регвеѵегапіечеріе Лос- 
іогев ѵеіиі ітриігіЫІіа Іі^па (ріаегепЛі чіші. ^иі іпвігисііопі 1) $ас- 
гопші ѵоіитіппт ветрег іиііаегеиіев, вапсіае ессіевіае ішііаіет 
Деттііеиі, еі дпові іпіготіявів сігспііч апат рогіепі. ѴесііЪич 
гріірре агсат рогіаге еві Ъопіч (ІосіогіЬич вашііаш ессіезіат аЛ 
гшіез іпйЛеіішп тепіев ргаеЛісапЛо ЛеЛисеге. Уиі аиго гртгріе 
іиізепіиг орегігі, иі Лит чегтопе аііів іпвошші ~), ірві еііат ѵііае 
врІепЛоге іиі^езсапі. Т)е <[иіЪич а]»іе виіиіііиг: ветрег еітті іп 
сігсиііе, пес итгртт ехігаііеиіиг аЬ еів. С>ціа иітігиш песе8ве е>і. 
иі оиі аЛ оШсіиш ргаеЛісаііонія ехсиЬапі 3). а васгае 1есііопі8 8іи- 
Ліо пои гесеЛапі. АЛ Іюс патпие ѵесіев евве іп сігсиіів ветрег 
іиЬепіиг, иі сит рост агі агсаш оррогшпііав ехіріі, Ле іпіготіііеіі- 
Діз ѵесііЬив рогіапЛі іагЛііае пиііа й‘епе1'еіиг. диіа ѵісіеіісеі сит 
врігііаіе аіісрііЛ а чиЬЛіііз равіог іікригііиг4), ііиютіиіовит ѵаІЛе 
еві, 8і Птс дши;гаг Ліясеге. сит ^иаеяііопет ЛеЬеі еноЛаге. 8еЛ 
сігсиіів ѵесіев іпітегеаиі, пі Лосіогев ветрег іп вшв согЛіІпіч еіо- 
диіа васга теЛііапіев іезіатеиіі агсат Біпе тога еіеѵепі, яі дни-- 
дііі<і песевве еві, ргоіітів Лосепі. ІІпЛе ѣепе ргітив Раяіог ессіе- 
зіае разіогев ееіегов аЛтопеі, Лісепв3): Рагаіі ветрег ваіізіасііо- 
пет отпі роесепіі ѵов гаііопет Ле еа чипе іп ѵоЪі8 еві вре. Ас 
яі арегіе Лісаі: Гі аЛ рогіапЛат агсат пиііа тога ргаереЛіаі. 
ѵесіев а сігсиіів ттщиат гесеЛапі. 

’) ерав. фр. інзігисііон. 
•) = еопаге, Іо^иі. 
31 выраженіе, заимствованное изъ военной терминологіи, въ см. заботиться, 

стараться, посвящать себя. 
О і. е. сыт разіог сонзиіііиг а виЪсИЬіз <Іе зрігііаіі- 
*) 1 Петр. 3. Іо. 
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3. 

Гимны. 

1. 

Нут п П8 т аIи Iі п и я йіеЪия І>о т і и і сіа Ч. 

Ргіто йіегит отпіит, 
Чио тітйиз ехяіаѣ сопйііия, 
Ѵеі (цш гевип^епя сопйііог 
N08 тогіе ѵісіа ІіЬегаГ., 

5. Риіеіе ргосиі іогрогіЬш, 
8иг^аіті8 отпек осівд 
Еі по сіе ниаегатия ріит, 
8ісііІ ргорііеіат поѵітия 2). 
Еокігаз ргесек іи аийіаі 

10. Зиалщие йехігат роггі&аЬ, 
Еі ехріаіов зогйіЬи8 
Кеййаѣ роіогит еейіЪиз; 
Гі, цинріе 8) засгаіівзііпо 

Ниіив <3іеі іешроге 
15. Ногі8 диіеСів рваШпшя, 

І)опІ8 Ѣеаіі8 4) пшпегеі. 
Іат пипс, раіегпа сіаѵиая, 

Те рояпйапшя айаііт. 
АЪзіІ ІіЪійо когйійапЕ 

20. Оттядие асіие похіиз. 
Ее іоейа зіі ѵеі ІиЬгіса 

Сотра^о пояѣгі согрогіз, 
Рег (|иой аѵегпі 5) і&піЪиз 
Ір8І сгететиг асгіив. 

25. ОЪ Ііос, Кейетріог, (ртезитиз, 
І'І ргоЬга повіга (Шпак. 
Ѵііае регеппія соттойа 
КоЬі8 Ьепі^пе сопіегая; 

написанъ тѣмь же метромъ, какимъ и Аивросіевы гішны. 
7к о5' ііиасРѵЧ^е‘ Намекается на различныя мѣста у Псалмопѣвца (напр. 

о, /; 7Ь, 2; 118, 58, 62 и Др.), въ коихъ говорится о покаяніи его предъ Госио- 
Дом^время ночи. Ріит здѣсь лучше относить къ ргорііеіат; впрочемъ, ел. 2. 

3) = сщі. 
*) —богатый. 

въ С5К пГе«с,[°Д^и. Собственно, 1аеи$ А\егшз, близъ Неаполя, считалось 
входомъ въ преисподнюю. 
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(*)ио сагпіз асіи ехиіез 1). 

30. Ейесіі ірві саеИЬез. 
Ш ргаезіоіатиг сегпиі *), 
Меіоя сапатия ^Іогіае. 

2. 

Ай N ос ѣ иг іі и ш 3). 

Хосѣе зиг^епіез ѵі&ііепшя отпек, 
8етрег іи рзаітіз тейііетиг аЦие 
ѴігіЬиз 1о1І8 Сотню сапатия 

Еиісіѣег Ііутпоз; 
5. I1! ріо ге§і рагіѣег сапепѣея 
Сит яиІ8 яапсіія тегеаптз аиіат 
Іп&гейі саеіі яіпті еі Ьсаіат 

Бпсеге ѵііат. 
Ргаезіеі Ьос иоЪіз йеііаз Ъеаѣа 

10. Раігіз ас паіі рагііе^ие вапсіі 
8рігіІиз. сиііі8 геЬоаі рег отпет 

Схіогіа іпипйшп. 

3. 

Ай Ьапйез4;. 

Ессе іат посіія іеішаѣиг итЬга. 
Еисія аигога 5) гиШапя согиясаі. 

*) — освобожденные отъ плотскихъ прегрѣшеній. 
э) = Ьитііеь. 
*і Гыбшъ писанъ меньшимъ Сафпческимъ метромъ (шеігит Йарріііспт тіпиз): 

Хоехтииш—ночное славословіе. 
і) Метръ, какъ въ предыдущемъ. Ілшгёеь—рагя иШша оШсіі посіигпаііз. 

*) аигога есть Хот. 



ХІ8ІІШ8 Іоіія горйетив опціей 
ОшеБроІепіет, 

5. I і Беіів пояіег тіяегаіш отпет 
Реііаг Іапцпогеш. ігіЪиаі ваіиіет, 
Боне! еі поЪія ріеьаіе раігія 

Ке^па роіогит. 
Ргаеягеі Іюс поЪія ііеііаз Ъеаіа 

10. Раігів ас паіі рагііеі^ие яапсіі 
гЗрігіІлія, сиіия гсЬоаІ рег отпет 

Шогіа типйит. 

4. 

I п п а Л г а ^ е я і га а 1 к 

Сіагиш йесив іеіипіі 
Мопвігаіиг огЫ саеііілів, 
Црюй Сіігівіив аисіпг отпіит 
СіЪія (Іісаѵіі аЪвйпепв. 

5. Нос Моувев саги8 Г)ео 
Ьеці^ие Іаіог іасідів еві;, 
Нос Ёііат рег аёга 
Спгт Іеѵаѵіі і&пео. 
Ніпс Баше) тувЬегшт 

10. Ѵісіог 1сопит ѵійегаі2), 
Рег Іюс агпіеив іиіітия 
Вропві 3) Іоііаппея сіагпіі. 
Наес поя ве(}Ш Йопа, Беив, 

Ехетріа рагяітоіііае; 
16. Ти гоЪиг аи«е гпепіішп, 

Бапя ярігііаіе цаийііті. 

1п раввіопс С 1і г і я 1 і 4 

Кех СІігівіе. іасхог отпішп, 
Вейетріог еі сгейепіішн, 

') Меіръ, какъ въ первомъ. 
3) Дан. 2. 10. 
3) = СЬгібіі, какъ Жевнха небеснаго. 
*) Метръ. какъ въ предъндущемъ. 
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Ріасаге ѵоШ вирріісит 
Те ІаийіЪив соІеіШит. 

5. Сшив Ьепі^па ^таііа 
Сгисія рег аіта ѵиіпега 
Ѵігіиіе воіѵіі агйиа 
Ргіті рагепХія ѵіпсиіа. 

(^иі ев егеаіог війегит, 
10. Те^теп виЬіяІі сагпеит, 

Бі^паіив Ьапс ѵШяяітат 
Раіі СІОІОГІ8 Іогтиіат х). 
Ьі^аіив ев, иі воіѵегев 

Мипйі гиепіів сотріісев 2), 
15. Рег ргоѣга іег^епв егітіпа, 

(^)иае тшійив аихіі ріигіта. 
Сгисі гейетріог %ег1в, 

Теггат вей отпет сопсиіів; 
Тгайів роіепіет врігііит, 

20. К%гевсі1 а&ріе весиіит 3). 
Мох еі раіегпае ^Іогіае 

Ѵісіог гевріепйепв сиітіпе 
Сит врігііив типітіпе 
Беіепйе пов, гех орііте! 

*) — іогта; крестная казвь считалась одною іюъ позорныхъ. 
*) ервп. фр. соіпріісе. 
а =е! $еш1шп (міръ, вселенная) оЬзсигаЬшзі езі. 

35 
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хіу. 

Григорій Турекій. 

Однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ писателей времени, пепосред- 
ственно предшествующаго эпохѣ Карла В., оыль Осог^іив Кіогесііщ, 
впослѣдствіи перемѣнившій свое имя на Оге^огіиз и общеизвѣстный 
подъ названіемъ Турскаго (Тигопепвів), отъ города Тура (сіѵііав 
Тигопиш), гдѣ опъ былъ впослѣдствіи епископомъ. Родился онъ въ 
Галльскомъ городѣ Агѵегпа ^СІегтоп* Реггапй, въ Оверни), ок. 
540 г., отъ знатныхъ родителей и состоялъ въ родствѣ съ нѣсколькими 
лицами, занимавшими высшія духовныя должности въ Галліи. Рано 
лишившись отца, Григорій былъ предназначенъ благочестивою ма¬ 
терью на служеніе церкви; подъ руководствомъ своего дяди, Арверн- 
скаго епископа Галла, и его преемника Авита, получилъ онъ обра¬ 
зованіе и въ 572 г. былъ избранъ па епископскую каѳедру въ гор. 
Турѣ. Молодой Григорій долго не рѣшался принять столь "высокій 
сапъ и притомъ въ одномъ изъ самыхъ богатыхъ и значительныхъ 
городовъ Галліи, п только неотступныя просьбы Сигберта, сына 
Лотаря I (і 561), посудили молодого діакона согласиться па из¬ 
браніе. Не смотря на трудпое положеніе Турскаго епископа въ 
смутную эпоху борьбы дѣтей Лотаря I, Григорій сумѣлъ сдѣлаться 
истиннымъ пастыремъ своей паствы и изъ-за интересовъ полити¬ 
ческихъ не позасыпалъ и объ ея духовныхь нуждахъ. Однимъ изъ 
средствъ удовлетворить послѣднимъ служила для Григорія литера¬ 
турная дѣятельность. Число написанныхъ имъ сочиненій значи¬ 
тельно. что особенно примѣчательно какъ потому, что писать сталъ 
Григорій лишь со вступленіи на епископскую каосдру, такъ и по¬ 
тому, что онъ въ продолженіи всего своего епископства игралъ 
видную и почтенную политическую роль. Дошедшія до насъ его 
сочиненія (-уть слѣдующія: 

1) X книгъ Церковной исторіи Франковъ (Ііівіогіаѳ ессіезіавііеае 
Г гапсогшп ІіЪгі X), сочиненіе, стяжавшее автору прозваніе франк¬ 
скаго Иродота. Начинаясь съ очерка всемірной исторіи отъ сотво¬ 

ренія міра, лѣтопись Григорія занимается затѣмъ исключительно 
исторіей Франковъ съ самаго завоеванія ими Галліи. Чѣмъ ближе 
къ современности подвигается авторъ, тѣмъ подробнѣе, живѣе и 
занимательнѣе становится его разсказъ, переходящій наконецъ въ 
повѣствованіе очевидна, и притомъ такого, который принималъ во 
многихъ событіяхъ непосредственное участіе. Исторія Григорія дове¬ 
дена до 592 г., а самъ опъ умерь въ 594 г. 

2) «VII книгъ чудесъ» (т і гаси 1 опт т ІіЪгі Л II), агіографиче¬ 
скій сборникъ, состоящій изъ слѣдующихъ самостоятельныхъ со¬ 
чиненій: 

а) йе ^Іогіа тагіугшп— легенды о чудесахъ мучениковъ, начи¬ 
нающіяся съ повѣствованій, имѣющихъ отношеніе къ Христу, Бого¬ 
матери и Апостоламъ, затѣмъ сообщающія свѣдѣнія о другихъ 
мученикахъ, преимущественно Галльскихъ; 

б) «о чудесахъ Св. Іуліана» (сіе тігасиіів 8. Іиііапі, въ Оверни 
постр. въ 304 г.): 

в) «о славѣ исповѣдниковъ» (йе ё'іогіа сопіеввопіт), также 
преимущественно о Галльскихъ и 

г) «о чудесахъ Св. Мартина» (йе тігасиіів 8. Маг Мт ІіЪгі IV, 
въ Турѣ, ѣ ок. 397). 

Цѣль агіографическихъ трудовъ Григорія видна лучше всего 
изъ приводимаго ниже предисловія къ книгѣ: йе §1огіа еопіевво- 
гпт. 

Будучи любопытны по содержанію, исчисленныя сочиненія 
Григорія любопытны и по изложенію: въ только что указанномъ 
предисловіи самъ онъ сознается въ своемъ незнаніи латинской 
грамматики и въ томъ, что его рѣчь похожа на рѣчь полуобра¬ 
зованнаго крестьянина. II дѣйствительно, въ языкѣ Григорія тамъ 
и сямъ попадаются слѣды начавшагося уже разложенія латинскаго 
языка, слѣды, правда, рѣдкіе, но тѣмъ не менѣе ясно указывающіе 
на тотъ путь, по которому впослѣдствіи пошла латинская рѣчь, 
сдѣлавшаяся полуварварской смѣсью изъ ученой латыни и вновь 
образовавшагося языка романскаго. 

О Грпгоріи см. Кгіев, Бе Оге^опі Тигопешіз ѵііа еі вегіріів. 
Ѵгаіініаѵіае 1839. ЬоЪеІІ, Оге^ог ѵ. Тонге ішй веіие 2еіі. 2-е изд. 
Беіргі^. 1869. Мопой, Еіийев егііщіюз виг Іев вон геев йе Г Ъівіоіге 
тёгоѵіп^іеиие. I. Рагів. 1872 и введеніе Гизебрехта къ нѣмецкому 
переводу Исторіи, Бегііи 1851 (въ собраніи: Біе ѲезсІііеЫввсЪгеіЪег 
йег йеиівсііеп Ѵоггеіі, Перца). 

Лучшія изданія Григорія Кшпагі, Рагіз. 1699 ІоГ (у Мі^пе 
Т. БХХГ) и Ѳиайсі; еі Тагаппе, Рагів 1836—38. 4 ѵоі. 8°. 

—— 
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1. 

Нівіогіае Ггапсогшп. ЫЬ. II, с. 21. 

і^ио *) тщгапіе а), Кійогіив “) ех ргаеіесіо даіЪвІііцйиг, ѵіг ве- 
сшійпт весиіі (%піІаІет поЫІіввітш еі Йе ргітів ОаШагит вепа- 
ІогіЪия, ііа иі Яііат віМ АѵШ ііпрітаіогів іп таігітопіо яосіагеі. 
Нишв Іеіпрте, счш айішс арий *) игЬет Агѵегпат Ѵісіогіиз, сиіив 
вирга тетіпітив5), тогагеіиг, Гиіі т топавіегіо Ъеаіі Сугіасі6) 
игЬів ірвіив аЬЬая, АЪгаІіат7) потіпе, ^ш ййе аЦпе орргіЬив 
АЬгаЬао ііііив ргіогів геіиІреЪаГ, вісиі іп ІіЬго ѵііае еіив всгірвітив. 

Сар. 22. Вапсіив ѵего Рійопіив Іапіае Іасипйіае егаі, иі ріе- 
гипщис ех ітргоѵіво Іисиіепііввіте ^иае ѵоіиіввеі, пиііа оЪвівІепІр 
тога, сотропегеі. СопІі;гіІ аиіет ^иайат йіе, иі ай Іевііѵііаіет 
Ьавііісае топавіегіі, спіив вирга тетіпітив, іпѵііаіив ассейегеі, 
аЫаІсхіие віЬі печиііег ІіЬеІІо, рег ^иет васговапсіа «оііеишіа а§еге 
сопвиеѵегаі, ііа рагаіив а Іетроге в) сипсіит Іевііѵііаіів орив ехріі- 
слііі, иі аЬ отпіЬив тігагеіиг пес риіагеіиг аЬ аййапИЬш іЬійет 
Ьотіпет Іосиіит Іиівве вей ап^еіит. 0>иой іп ргаеіаііопе ІіЬгі 
циет Йе тіввів 8) аЬ ео сотровііів сопіипхітив **), ріепіив Йесіага- 
ѵітпв. Спт аиіет еввеі тарпііісае 1Г) вапсіііаіів а^ие, иі Йіхітив, 
ех вепаІогіЪив ргітів, ріегипщие певсіепіе сопіи^е, ѵава аг^епіеа 
аиІегеЬаІ а ’2) Йото еі раирегіЬив ег іцаЬаІ13). С^иой Ша сит со- 
рповсегеі, всапйаІігаЬаІиг 1а) іп еит, вей Іатеп йаіо ерепів ргеііо 
вресіев 15) йоті гевІіІиеЪаІ. 

Сар. 23. Сшщие ай ойкіит Йотіпісшп Ішввеі таш Іраіив 16) 
еі вапйат арегеі іп весиіо ѵііат виггехеге сопіга еит йио рге- 
вЬуІегі еі аЫаіа еі отпе роіевіаіе а геЬив ессіевіае, агсіит еі ѵіс- 
Іит еі Іепиет геіВкцюпІев, ай виттат еит сопітп. ііат гейеркге 

') = ЕрагсЬіо, еріБСоро Агѵегпоггап, 
3) = вс. ех Кос типсіо іп аііиш, = тогіпо. 
э) сы. о Сидонін Аііоллішарисѣ, стр. 467. 
*) = іп. 
е) 1. II. с. 20. Викторій былъ вождемъ (йих) Готѳовъ, управлявшимъ, по 

распоряженію ЕІІриха, 7 Галльскими провинціями (Веріітапіа). 
в) муч. Кирикъ и мать его Іулитта пострадали ок. 305 г. 
7) родомъ ІІерсіяинпь: объ его смерти см. Вісіоп. АроИіп. 7. 17, составив¬ 

шаго ему еіштафію, п отдѣльное жизнеописаніе, составленное Григоріемъ 
) = ех Іетроге. 
шівва = литургія. О массахъ, составленныхъ, Сидоніемъ, мы не зпаемъ 

никакихъ подробностей, равно какъ и объ упоминаемомъ здѣсь сочиненіи Григорія 
) = сотропеге. 

м) = та§па, ехсеііепз, шігіііса. 
12) *= ех. 
,8) = раздавать. 
“) = с-Аіѵса/і^гзЙаі, СОблайНЛТЬСЯ. 

,5) = самыя вещи. 
“) про служеніе Богу въ санѣ епископском»». 

8ей поп 1оп°;і Іепірогіз враііо іпиііат *) еіз іпіигіат йіѵіпа ѵоіиіі 
зизііпеге еіетепііа, пат ипив ех Іііз педшззітіз еі іпсіі^пів сіісі 
ргезЪуіегіз, сит апіе посіет тіпаіиз іиіззеі еит сіе еесіезіа ѵеііе 
ехігаііеге, зіігпит 2) асі таіиііпаз 3) аийіепз ііііззе соттоіит, Іег- 
ѵепз Іеіс сопіга запсіит Беі зштехіі. Ьое іпщио согйе ехріеге 
соёНапя диой йіс ргаесесіепіе Ігаеіаѵегаі4). Іи^теззив аиіепі іп зе- 
сеззипі5) вииш... зрігіішп ехііаіаѵіі... БеЪіпс Ьеаіиз засепіоз е), ипо 
айішс тапепіе піЬіІотіпиз іпітіео, 8иае гезіііиііиг роіезіаіі. Гас- 
Іит 68І аиіет розі Ііаес. иі ассссіепіе і'еЬге ае^гоіаге соеріввеі, 
Пііі гор,'аІ зиоз, иі еит іп ессіезіат Іеггепі. Ситпие іііис іііаіиз 
Іиійвеі, сопѵепіеЬаІ асі еит ти Ііііисіо ѵігогит ас тиііегит, 8іти1- 
дис еііат еі іпГаііІіііт рІап^опНит аЦие (Іісепііит: Сиг поз (1е- 
яегіз, разіог Ъопе, ѵеі сиі поз ^пазі огрѣапоз сіегеіііщиіз? ^тшіиісі 
егіі поЬіа розг Ігапзііит 7) Іиит ѵііа? питциісі егіі розітойит ерй 
поз еаріепііае заіе зіе сопсііаі. аиі асі сіотіпіеі потіпік Іітогет 
іаіія рпкіепііае гаііопе гесіаг^иаі? Ііаес еі Ъія кітіііа рориіів 8) сит 
та^по Йеіи сіісепІіЬив Іапйет касеггіоз ярігііи іп зе запсіо іпйиепіе 
гезропсііі: КоШе Іітеге, о рориіі, ессе Ггаіег теиз Аргипсиіиз ѵі- 
ѵіі еі ірве егіі засегсіоз ѵезіег. Сиі поп іпіеііе^епіея риіаЬапі еит 
Іосріі іп ехзіаві 9). ^ио ті^гапіе ргезЪуІег іііе иееріат, аііег ех 
сІиоЪиз диі гетапзегаі, ргоііпиз отпет Гасиііаіет 10) ессіезіае, 
Іатсріат зі іат ерізсориз еззеі, іпЬіапз сирійііаіе, ргаеоссираі сіі- 
еепз: Тапсіет гезрехіі іп те Бейз со^повсепз те іизііогет езяе 
8ійопіо Іаг^ііиздие езі тіЬі Ьапс роіезіаіет. Ситдие рег Іоіат 
игЬет зирегЬиз Іеггеіиг, айѵепіепіе йіе йотіпіео ІІ), .диі іттіпе- 
Ъаі рові Ігапзііит запсіі ѵігі, ргаерагаіо ериіо, іиззіі сипсіов сіѵез 
іп сіото ессіезіае іпѵііагі, сісзресііядие зепіогіЪиз ргітиз геситѣіі 
іп Іого. Сиі оЫаІо ріпсегпа росиіо аіі: Ботіпе ті, ѵійі зотпіит 
диой, зі регтііііз, ейісат. ѴісІеЪат Ьас посіе Йотіпіса, еі ессе 
егаі йотиз та&па, еі іп йото егаі іЬгопиз розііиз, іп дио диазі 
іийех гезійеЬаІ, сипсііз роіезіаіе ргаезіапііог; сиі асІзізІеЪапІ тиШ 
засегсіоіит іп аіѣіз ѵезІіЬиз, зей еі рготізсиае рориіогит ІигЪае 
ѵаійе іппитегаЬіІез. Уегит, сит Ііаес Ігерійиз сопіетріагег, соп- 
зріеіо етіпиз іпіег еоз Ьеаіит айзіаге Війопіит еі сит ргезѣуіего 
іііо ІіЬі сагіззіто, диі апіе Ьоз раисоз аппоз Йе Ьос типйо тірта- 
ѵіі, аііепіе 12) Іііі^апіет. ^ио сіеѵісіо, іиЪеІ гех, иі іп ітіз сагсе- 

*) 8С. €556. 

2) = колоколъ (ервн. Итал. ведпо). 
я) таіиітае вс. ѵі§іІіае, утрепя. 
*) = сііссге. 
*) = Іаігіпа (ервн. Итал. севзо). 
*) = ерівсориз. 
7) вс. іп аііані ѵішп, = тогіет. 
8) = ЛЮДИ. 

*) — забытье, бредъ. 
,0) = власть. 
11) ' - хыріз?.^. 

**) = стп ша^па ѵігіиш іпіепііопе. 
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гі8 апёизіііз геігийаіиг. аѣіаіодие ізіо сопіга Іе ііегиіп зиёёегіі, 
(Іісепз іе іп ро зсеіеге ргоріег диой Ше ргіог йатпаіиз Гиегаі, 
^иійзе рагіісірет. Ѵегит иЬі іийех, диет ай іе ігапзтіііегеі, воі- 
Іісііе соеріі тдиігеге, е§о тс іпіег геіі^иов оссиіеге соері еі а 
іег^о 1) зіаіиі 2), ігасіапз арисі тетеіірзит, не іогіе её о, диі по- 
іив Зит Ьотіпі, тіііаг. Бит Ііаес тесита іаеШіз ѵоіѵегет, атоііз 
отпіЪиз, гетапзі зоіиз іп риЫісо, ѵосаіиздие а іийіее, ргоріиз 
ассейо. Сиіиз ѵігіиіеіп аідие зріепйогет сопіиепя, соері, ЬсЪез 
еЯесіиз, іітЪаге ргае теіи. Еі Ше: Ке іітеаз, риег, іпдиіі, кей 
ѵайе, (Ііс ргезЬуіего іШ: Ѵепі ай гевропйепйат саиват, ^^па 8ійо- 
пііі§ іе аесегяігі йергесаіия езі. Ти ѵего пе шогаш іасіаз ай еип- 
сіиш, диіа зиЬ ёгапйі іезіійеаііопе3) тіЬі ргаесеріі гех Ше ііЬі 
Ііаес Іодиі, Йісепз: 8і іасиегіз, тогіе реззіта тогіегіз. Наес ео 1о- 
диепіе ехіеггііиз ргезѣуіег, еіарзо йе тапи саіісе, геййійіі зрігі- 
іит. Ас йе гесиЪііи 4) аЫаіиз, тогіииз зериііигае тапйаіиз езі, 
роззеззигиз іпіегтіт сит заіеШіе 5) зио. Таіе іийісіиш зирег соп- 
іитасез сіегісоз Йотітіз іп Ьипс ргаеіиііі типйит... (^)иі поп ат- 
Ъі^ипіиг 6) рагііег роззійеге іагіагит, диіа зітиі е^египі педиііег 
сопіга запсіит ерізсорит зиит. Іпіегеа. сит іат іеггог Егапсо- 
гит гезопагеі іп Ьіз рагііЬиз еі отпез еоз атоге йезійегаЪіІі сире- 
гепі ге§паге, запсіиз Аргипсиіиз, Біи^опісае сіѵііаііз г) ерізсориз, 
арий Виг^ипШопез 8) соеріі Ьаѣегі зизресіиз. Ситдие ойіит йе йіе 
іп йіет сгезсегеі, іиззит езі, иі сіат ^Іайіо Іегігеіиг. (,)ио ай еит 
регіаіо пипііо, посіе а еазіго Біѵіопепзі 9) рег тигит йетіззиз, 
Агѵегпоз айѵепіі іЬідие іихіа. ѵегѣит Ботіпі, диой розиіі іп оге 
запсіі 8ІЙОПІІ, ипйесітиз Йаіиг ерізсориз. 

ЫЬ. II, с. 29. 

І^ііиг ех СЫоііІйе ге^іт ЬаЪиіі 10) Шіиш ргітоёепііит, диет 
сит тиііег Ьаріізто сопзесгаге ѵеііеі, ргаейІсаЬаі аззійие ѵіго, 
Йісепз: піЬіІ зипі Йіі диоз соііііз, диі педие зіЬі педие аіііз роіе- 
гипі зиЪѵепіге. 8ипі епіт аиі ех Іарійе аиі ех И^по аиі ех те- 
іаііо аіідио зсиіріі; потіпа ѵего диае ііз іпйійівііз Ьотіпез Іиеге, 
поп йіі 1Ѵ): иі Баіигпиз, диі Шіо 12), пе а ге$по Йереііегеіиг, рег 

О вс. іисіісіб. 
8) = Біеіі. 
8) = угроза. 
4) = Йо Іосо, иЬі гесишЬеЪаІ. 
*} = товарищъ. 
е) = йс ^иіЬ1I8 поп ашЬіріІиг ѳоб... 
7) т. ЪапдгсБ. 
*) Еіщдішііопез занимали теперешнюю Воиг§о#пе. 
*) = Піѵіо, ПіЬіо, и. Дижонъ. 
°) Хлодовей, предводитель Франков!., род. ок. 470 г. 

т. е. потіпа... іеьіапіиг еое Іюттеб ішеве, поп сіеое. 
) = е тапіЬш йііі. 
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Іп^ат еіарзиз аззегііиг; иі ірзе Іиррііег, отпіит зіиргогит зриг- 
сіззітиз регрсігаіог *)..., диі пес аЬ ірзіиз зогогіз роіиіі аЬзііпеге 
сопсиѣііи, иі ірза аіі: Іоѵіздие еі зогог еі сопіих 2). (^иій Магз 
Мегсигіиздие роіисге, диі роііиз зипі тзёісіз агііЪиз ргаейііі, диат 
йіѵіпі питіпів роіепііат ЬаЬиеге? 8ей Ше тауіз соіі йеѣеі, диі 
оаеіит еі іеггат, таге еі отпіа диае іп еів зипі ѵегѣо ех поп 
ехзіапііЪиз8) ргосгеаѵіі, диі зоіет Іисеге Іесіі еі саеіит зіеіііз 
огпаѵіі, диі адиаз герііИЬиз 4), іеггаз апітапііЪиз, аёга ѵоІаііІіЬиз 
айітріеѵіі, сиіиз пиіи іеггае Гги^Шиз, ротіз агЬогез, иѵіз ѵіпеае 
йесогапіиг, сиіиз тапи ^епиз Іттапит сгеаіит езі, сиіиз Іаг^Ніопе 
ірза іііа сгеаіига5) отпіз Іютіпі зио диет сгеаѵіі еі оЪзедиіо еі 
Ъепейсіо6) іатиіаіиг. 8ей сит Ьаес ге^іиа йісегеі, ішііаіешіз 7) 
ай сгейепйит гс^із апітиз тоѵеѣаіиг, зей йісеЬаі: Беогит позіго- 

гит іизвіопе сипсіа сгеапіиг ас ргойеипі, Бейз ѵего ѵезіег піЬіІ 
роззе тапііезіаіиг еі, дисй та^із езі, пес йе йеогит ёепеге е88е 
ргоЬаіиг. Іпіегеа ге^та ййеііз йііит* ай Ьаріізтит ехІііЬеі: айог- 
пагі ессіезіат ѵеііз ргаесіріі аідие согііпіз8), дио Іасіііиз ѵеі Ьос 
тузіегіо ргоѵосагеіиг ай сгейепйит диі Десіі ргаейісаііопе поп 
роіегаі. Варіігаіиз аиіет риег, диет І^потегет ѵосііаѵегипі, іп 
ірзіз зісиі геё'епегаіиз 8) іиегаі аіѣіз 10) оѣііі. ^иа йе саиза сот- 
тоіиз Геіе 11) гех поп зе^тіег 18) іпсгераЬаі ге§іпат йісепз: 8і іп 
потіпе йеогит теогит риег іиіззеі йісаіиз, ѵіхіззеі иіідие; пипс 
аиіет диіа іп потіпе йеі ѵезігі Ьаріігаіиз езі, ѵіѵеге отпіпо поп 
роіиіі. Ай Ьаес ге^таі Бео, іпдиіі, отпіроіепіі, сгеаіогі отпіит 
ёгаііаз а^о, диі те поп издиедиадие 13) іийісаѵіі іпйіёпат, иі Йе 
иіего тео ёепііит ге^по зио Й%иаге1иг айзсіге. МіЬі аиіет йо- 
Іоге Ьиіиз саизае 14) апітиз поп аіііііёііиг, диіа зсіо іп аіѣіз аЬ Ьос 
типйо ѵосаіоз, Беі оЪіиііЬиз пиігіепйоз. Розі Ьипс ѵего ё01111’1- 
аііит Шіит диет Ьаріігаіит СЫойотегет ѵосаѵіі, еі Ьіс сит 
аеёгоіаге соеріззеі ЙісеЬаі гех: Коп роіезі аііий йегі пізі еі йе Ьос 
зісиі еі йе Ігаіге еіиз соиГіи^аі, иі Ьаріігаіиз іп потіпе СЬгізіі ѵев- 
ігі, ргоііпиз тогіаіиг: зей огапіе таіге, Ботіпо іиЬепіе сопѵаіиіі. 

') См. Пруд. г. II. ст. 4Ы>. 
и) Ѵещіі- Аеп. 1, 46. 
3) = небытіе. 
*) мы ожидали бы: рівеіЬш, но здѣсь имѣются въ виду рвкн, лягушки и т. п. 
•) въ коллективномъ знач. 
е) ибо служитъ на польву человѣка. 
7) = сйЁарш?. 
8) согЬіпае (срвн. Ыѣм. Сапііпеп), ковры пли занавѣси, служившіе къ 

украшенію алтарей п храмовъ. См. Ан^пвіш. фиаеві. 177. 2. іп Ехосі: аоАаюс 
диаз Огаесі арреИапЬ, Ъаііпі аиіаеа регЬіЬепі. ииов согііпаз ѵиі^о ѵосапь. 

3) бс. рег ЬаріІБта. 
,0) аІЬае (бс. ѵевіев), бѣлая одежда, которую надѣвали па окрещеннаго а 

которая носилась имъ цѣлую недѣлю. 
«) = іга. 
,3) = не упускалъ случая. 
,3) = окончательно. 
,4) = гез (срв. фр. сЬозе). 
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Сар. 30. Пефра ѵего поп севзаЪаі ргоейісаге, ііі Бешп ѵегиш 
соепо«сеге( е» ійоіа пскіермсі, вей пиііо тойо ай Ьаес сгейепйа 
роіегаі соттоѵегі, йопес іапйет аіщиапйо Ьеііит сопіга Аіатап- 
по8 соттоѵегеіиг іп фю сотрпізив езі сопйіегі песеззііаіе оиой 
ргіпй ѵоіипіаіе пе^аѵегаі. НасШт езі аиіет, иі сопйіиепіе иіго- 
Чие, ехегсііи ) ѵеЬетепіег саейегепіиг 3), аідие ехегсіііш СЫойоѵеі 
ѵаійс ай тіегпесіопмп гшге соеріі Орей Ше ѵійепв, еіеѵаіів ай 
сае ит осит, сотрипсіиз 4) согйе, соттоіпв іп Іасгітіз аіі- Іези 
Сітзіе цигт СЫойЫія ргасйісаі еже Яііат Пеі ѵіѵі, <іиі йаге 
аихіііит ІаЪогапііЬиз ѵісіогіаішріо іп іе =регапШтв ігіЪисгс Йісе- 
п=, іиае оріз еіогіат Йеѵоіш ейацИо 5), иі еі тіЫ ѵісіогіат 8и- 
рег Ъоя Ьовіез шйиІЕсгю е.х схрегіиз іиего Шаш ѵігіиіет 6) Чиат 
(Іе те рориіив іио потіпі йісаіиз ргоЬавве 8е ргаейісаі, сгейага ііЪі 
еі ш потіпе іио Ьаріігег. Іііѵосаѵі епіиі йеов теов, вей, иі ехре- 
гюг, еіоп^аіі випі 7) аЬ адіхіііо тео 8), ипйе сгейо сов пііШш евве 
роіевіаіів ргаейііов ®), аиі зіЪі оЪоейіепііЪиз поп виссиггипі. Те 
пипс тѵосо еі ііЬі сгейеге йезійего, іапіит иі егиаг 10) аЬ айѵег- 
вагіів гпеів. Стпдие Ьаес йісегеі, Аіатаппі іегда ѵегіепіев іп Гц^ат 
іаЪі соерегшіі. Сіітдие ге^ет виит сегпегепі іпіегетріит. СЫо- 
йоуеі ве йіііопіЬив 11) виЬйипі, йіеепіев: Ке атрііив, диаевитив, ре- 
геаі рориіив, іаш іиі зитив. Аі Ше, ргоЫЫіо Ьеііо соагсіаіодие 
роршо сит расе геёгеввш, паггаѵіі ге^іпае, диаіііег 12) рег іпѵоса- 
іюпет потіпів СЬгівіі ѵісіогіат тегиіі оЪііпеге. 

Сар. 31. Типе ге^іпа ассегвігі сіат вапсіит Ееті&іит І3), Ее- 
телвів игЫв ерівсорит іиЪеі, Йергесапз, иі гс&і ѵегЪит ваіиіів іпві- 
пиагеі ). С^иет васегйов ассегзііит весгеііив соеріі іпвіщаге 15), иі 
Ееит ) ѵегит іасіогет саеіі еі іеггае сгейегеі, ійоіа пе§1е^егеі, 
Чпае педие зіѣі педие аШв ргойев8е роввипі. Аі іііе аіі: ЬіЬепіег 
іе, вапсііззіте раіег, аийіат, вей гевіаі шиш, диой рориіив диі 
те ведиііиг поп рагііиг геііпдиеге Йеов виов, вей ѵайо еі Іодиог 
еіз іихіа ѵегЪит іиит. Сопѵепіепв аиіет сит виів, ргіивдиат Ше 

*) въ 496 г. 

з) при гор. ТоІЬіасшп, в. Цю л г, анхъ, недалеко отъ Бонна на Рейнѣ. 
) подлежащее извлекай ивъ иігодце ехегсііи. 
) сошрип^еге = ^таѵйсогіѵ потрясать, смущать. 

') -= реіо, ого. 
г‘) ~ могущество. 
7) еіоп^аге = иахрбѵеіѵ. 
8) = мнѣ. 
* ргаейііиБ здѣсь управляетъ Оепеііѵ. 
) = ІіЬегег. 

”) риторнч. ріихаі. 
18) г= какъ, какомъ образомъ. 

оказаиттяеМтш? & Ріеюіеіш' .81-Кеті), І 533 г., епископъ гор. Ревыса, за услуги, 
Франковъ расиространетю католичества въ Галліи, зовется апостоломъ 

м) = возвѣстить. 
— побуждать, увѣщевать. 

) = іп Бейт. 
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Іооиегеіиг, ргаесиггепіе роіепііа Беі, отпів рориіив рагііег х) ассіа- 
гааѵіі: Могіаіев йеов аЬі^ітив, ріе гех, еі Сейш, диет Ееті^іив 
ргаейісаі. іттогіаіет ведиі рагаіі витив. Кипііапіиг Ьаес апіі8іііі, 
дііі ^аийіо та» но геріеіив, іиввіі Іаѵасгтп 2) ргаерагагі. Ѵеііз йе- 
ріеіів айитЬгапіиг ріаіеае ессіевіае 3), согііпів аІЬепііЪив асіогпап- 
іиг, Ьаріізіегіит сотропііиг 4), Ъаівата йіЬткІипіиг, тісапі Гга- 
^і'апіев ойоге сегеі іоііітдие іетріит Ьаріівіегіі5) йіѵіпо гезрег- 
§ііиг аЬ ойоге. Таіетдие іЬі ^гаііат айвіапіІЬив Г)еив ігіЬиіі. иі 
аезіітагепі ве рагайізі осіопѣив соііосагі. Кех ег^о ргіог роровсіі 
ве а ропіійсе Ьаріігагі: ргосейіі поѵиз Сопзіапііпиз ай Іаѵасгит, 
йеіеіигиз Іергае ѵеіегів тогЬит €) вогсіепіевдие тасиіаз ^евіогит 
апіідиогит гесепіі Іаіісе Йсіеіигив. Сиі іп^гевзо ай Ъаріізтит, вапс- 
іив Беі віе іпЯі оге іасітйо: Мііів йеропе 7) соііа Яі^атЬег 8), 
айога дно еі іпсепйівіі, іпсепйе діюй айогавіі. Егаі епіт 8апсіив 
Ееті^іив ерівсориз е^ге^іае всіепііае еі гЬеіогісіз арргіте ітЬи- 
іиз віийіів, вей еі вапсіііаіе ііа ргаеіаііів, иі Вііѵезігі10) ѵігіиііѣив 
аедиагеіиг. Езі епіт пипс ІіЬег ѵііае еіиз 11), диі еит паггаітог- 
іиит вивсііавзе. І^ііиг гех отпіроіепіет Бейт іп Тгіпііаіе сопіев- 
8И8 Ьаріігаіив езі іп потіпе Раігів еі РШі еі Врігііив Вапсіі йеіі- 
Ьиіиздие засго сЬгівтаіе 12) сит ві^пасиіо 13) сгисів Сііггзіі. Бе ехег¬ 
сііи ѵего еіиз ЬарШаіі випі атрііив ігіа тШа. Варіігаіа еві еі 
вогог еіиз АІЬоЬейів, диае поп рові тиііит 14) іетрив ті^гаѵіі ай 
Ботіпит; рго дна сит гех сопігівіагеіиг, вапсіиз Еетщіив сопво- 
Іаіогіат тівіі ерівіоіат, диае Ьос тойо витрвіі ехогйіит: Ап^іі 
те еі ваіів те апдіі ѵевігае 15) саива ігізііііае, диосі Ьопае тето- 
гіае ,6) ^егтапа ѵезіга ігапвііі АІЬоЬейіз. Вей йе Ьас ге сопвоіагі 
ровзитив диіа іаііз Йе Ьос пшпйо ті§таѵіі, иі визріеі ша^ів йеЬеаі 
диат Іи^егі. Сопѵегва еві епіт еі аііа вогог еіив17) БапіЬіІйів 

*) = всѣ одинаково. 
я) = іопіез, купель. 
8) = внутренніе портики. 

= убираться, украшаться. 
6) въ древпостп крещатикп строились отдѣльнымъ зданіемъ близъ храма. 
*) иамекъ на исцѣленіе Господомъ прокаженныхъ. 
7) = склонить. 
я) 8іеатЪгі, 8ч§аіпЬгі, германская народность, отличавшаяся ожесточенною 

ненавистью къ Римлянамъ. 
9) = ішргітіз. 

40) разумѣется Св. Сильвестръ, епископъ Римскій, т 335 г. Здѣсь Ремпгій 
сравгшваетсн съ Сильвестромъ потому, что, по преданію Латинской церкви (Маг- 
іугоі. Вот. 31 Дек.), послѣдній крестилъ Константина В. 

**) Разумѣется біографія Ремигія, написанная Венанціемъ Фортунатомъ, 
І 600 г. 

“) = /ріс'^а, миропомазаніе. 
ІВ) = знаменіе. 
“) = р08І ПОП НШІІШП. 

«) = блаженной памяти. Впослѣдствіи эти слова слились нъ одно: Ьопае- 
тешогшБ, а. 

17) — СЫойоѵеі. 



потіпе, дше іп Ьаегевіп Агіапогпт йііарза Гиегаі, диае сопіевва 
аедиаіет ГШит Раігі еі Зрігііит Вапсіиш сЬгіетпаіа ей 1). 

ІлЪ. V, с. 43. 

БеииіМиз тего гех ~) А^ікшеш Іераіит агі Сіііірегісит 3) 
тіШі4), ѵігит пиіііив іпреші аиі Йізровіііопів гаііопе регііит ь)7 
зесі іапіит ѵоіітіаіс 6) іп еаііюііса Іере регѵегвшп. Биет сит ѵіа 
Тигопов 7) йеШІіввеі, Іасеввіге 8) поз сіе (ійе еі ітрирпагс ессіевіа- 
вііса йортаіа соеріі. Іпіс^иа епіт, іпдиіі, Риіі апОДиотт ерівсо- 
рогит Іаіа вепіспііа !І) дше аедиаіет аввегиіі Кіііит Раігі. Кат 
диаШег “), іпдиіі, роіегіі евве Раігі аедиаіів іп роіевіаіе диі аіі: 
Раіег таіог те еві п)? Коп еві егро аедит, иі еі вітііів аевііте- 
іиг с]ію зе тіпогет йісіі, сиі 12) ігівііііат тогіів іпретіі, сиі ро- 
вігето тогіепв врігіішп дпазі пиііа ргаейііив роіевіаіе соттепйаі. 
Ппйе Раіге еит еі аеіаіе еі роіевіаіе аеіегпа тіпогет. Асі Ьаес 
е^о іпіеггоро, ві сгесіегеі Іевит СЬгівіит Ріііит Беі евве, ві еип- 
Йетцие евве Беі варіепііат. ві Іитеп, ві ѵегііаіет. ві ѵііат, ві 
іивііііат Іаіегеіиг? (^иі аіі: Сгейо Ьаес отпіа евве Ріііит Беі. Еі 
её°: Сіе егро тіііі, диапйо Раіег вше каріепііа, ди ажіо віпе 1и- 
тіпе, диапйо віпе ѵііа, диапйо віпе ѵегііаіе, диапйо віпе іивііііа 
іиегіі? віеиі епіт Раіег віпе івіів евве поп роіиіі, ііа еі віпе Еіііо 
евве поп роіиіі, диае тахіте еі йотіпіеі потіпів тувіегіит со- 
аріапіиг 13), вей пес раіег еввеі піідие, ві Шіит поп ЬаЬегеі. (^иой 
аиіет еит йіхівве аів: Раіег таіог те еві, всіав еит Ьос ех аз- 
витріае сагпів Ьитііііаіе Йіхіввве, иі сорповсав поп роіевіаіе, вей 
ЬшпіИіаіе іе Іиівве гейетріит. Кат іи диі Йісів: Раіег таіог те 
еві, орогіеі іе тетіпівве ди ой аІіЬі аіі: Еро еі Раіег ипит ви- 
тив 14). Кат еі тогіів іітог еі соттепйаііо врігііив ай іпйгтііа- 
іет согрогів еві геіегепйа. иі віеиі ѵегив Бейз, ііа еі ѵегив Ьото 

*) въ знакъ присоединенія къ православно. 
_ в) Лсошігильдъ (568—586), парь Визиготѳслііі, ревностным приверженець 

Аріанства. 

3) Хильперикъ (562—584), царь Франкскій. 
*) въ исходѣ VI в. 
5) отрицаніе изъ ішШиз переходитъ п въ этотъ членъ предложенія; затѣмъ 

констр. решит шзровіііоліэ гаііопе = олытпый въ распредѣлепіч Г = ивложенін) 
своихъ мыслен но требованіямъ разума ( = логики). 

®) — душевное расположеніе, настроеніе. 
7) т. Туръ. 
*) — Іасеззеге. 
9) иа Никейскомъ соборѣ. 

,11) = циотосіо. 
Іоан. 14. 28. 

,3) = передъ кѣмъ. 
) т. е. эти положенія и таинство имени Господня весьма подходятъ ( = 

согласуются) одно къ другому. 
**) Іоан. 10, За 
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сгейаіиг. Еі Шс: Сиіив диів ітріеі ѵоіипіаіет ео еі тіпог еві. 
Яегарег Шіив тіпог еві раіге. диіа. іііе іасіі ѵоіипіаіет раігів пес 
раіег Шіив ѵоіипіаіет іаееге сотргоЪаіиг. Ай Ьаес еро: Іпіеііере 
диіа1) Раіег іп Еіііо еі Ріііив іп Раіге іп ипа ветрег йеііаіе зиЪ- 
вівііі. Кат иі сорповсав Раігет Гіііі іасеге ѵоіипіаіет, ві іп іе 
ййея сѵапреііса й) тапеі, аийі диій ірче Іевив, Бейз повіег, сит 
ай гевиясііапйшп ѵепіі Бахагит, аіі: Раіег, ргаііав аро ііЬі дио- 
піат аийівіі те; еі еро всіеЬат диіа ветрег те аийія, вей рго- 
ріег іигЬат диае сігситвіаі сііхі, иі сгейапі диіа Ти те тізівіі3). 
8ей еі сшн ай разыопеш ѵепіі, аіі: Раіег, сІагШса те сіагііаіе 
диат ЬаЪиі арий іетеіірвит, ргіивдпат тшійив Ьегеі 4). Сиі Ра¬ 
іег йе еаеіо гезропйіі: Еі с Іагійсаѵі еі ііегит сІагійсаЬо6). Ае- 
диаіів ег^о Еіііив іп Йеііаіе, поп тіпог, вей педие аіідиій тіпив 
ЬаЬеш, пат ві Бсига сопйіегів, песеяве еві іпіергит і'аіеагів еі 
піЬіІ е^епіет; ві ѵего іпіергит е^ве пе^ав, Бейт евве поп сгейів. 
Еі іііе: Ех аввитріо Ьотіпе соеріі Беі Шіив ѵоеііагі, пат егаі 6) 
диапйо поп егаі. Еі е§о: Аийі Баѵій йісепіет ех регвопа Раігів: 
Ех ніего апіе Іисііегит реши іе 7). Еі ІоЬаппев Еѵапреіівіа аіі: 
Іп ргіпсіріо егаі ѵегЬит еі ѵегЬит егаі арий Бешп еі Беив егаі 
ѵегЪит 8); Ьос егро ѵегЬит саго Гасіит еві еі ЬаЬііаѵіі іп по- 
Ъія °); рег диет Іасіа випі отпіа 10); пат ѵоз саесаіі ѵепепо рег- 
яиавіопів 11) іііЬіі йірпит Йе Бео вепіііів. Еі іііе: Китдиій еі 8рі- 
гііит Вапсіит Бейт йісііія аиі аедиаіет Раігі Еіііодие Йесегпі- 
іів? Сиі еро: Бла іп ігіЬив еві ѵоіипіав. роіевіав, орегаііо; шшв 
Беив іп ігіпііаіе еі ігіпив іп ипііаіе. Тгев регвопае, вей ипит 
герпшп, ипа таіевіа«, ипа роіепііа отпіроіепііадие. Еі Ше: Врі¬ 
гііив Вапсіив, іпдиіі, диет аедиаіет Раігі ргоіегіів ас Еіііо, иігів- 
дпе тіпог ассірііиг, диіа еі а Еіііо рготіввив, еі а Раіге Іеріиіг 
тіввив. Кето епіт рготііііі, піві диой вііае йотіпаііопі виЬвівііі 12), 
еі пето тііііі піві ініегіогет ве, яісиі ірве аіі іп еѵапреііо: Ківі 
еро аЬіего, Рагасіеіив 13) Ше поп ѵепіеі; ві аиіет аѣіего, тіііат 
Шит ай ѵоя 14). Ай Ьаес еро гевропйі: Вепе Еіііив апіе раввіопет 
аіі, диіа піві іііе ай Раігет ѵісіог гетеаѵегіі ас ргоргіо заприіпе 
гейетріо типйо йірпит Бео ех Ьотіпе ргаерагеі Ьаѣііасиіит, 

») = ЧТО. 

я) = въ Евангеліе. 
3) Іоан. 11, 41, 42. 
*) Іоан. 17. 5. 
*) Іоан. 12. 28. 
“) вс. Іетриз. 
') Псал. 110. 3. Ьисііег, Фшз^йро;, деітнца, угренняя звѣзда. 
в) Іоан. 1. 1. 
в) Іоан. 1. 14. 

,ѵ) Іоан. I. 3. 
“) = обольщеніе. 
12) = ПОДЧИНЯТЬСЯ. 
,3) см. прим, па стр. 249. 
“) Іоан. 16. 7. 
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поп роіеві Вапсіив Врігііив ісіст йеив іп ресіоге Іапаіісо 1) еі 
огіёіпаііз стітіпів 2) ІаЬе іпіесіо йезсепйеге. ВрігіЬия епіт 8апсіив, 
аіі Ваіотоп, Ги^іе! Ьсіит 3). Ти аиіет зі врет аіідиат геяигге- 
сііопіз ЪаЬея, поіі Іогріі айѵегзив 8рігііит 8апсітп, диіа іихіа 
вепіепііат Ботіпі, Врігііит Вапсіит ЫазрЬетапіі поп гетііісіиг. 
педис іп Ііос зесиіо, псдие іп Гпіиго 4). Еі Ше: Бейз еві диі тіі- 
ііі, поп еві йеия диі тіііііиг. Ай Ііаес е§о іпіег го^о зі сгейегеі 
Йосігіпат Реігі Раиііпие арозіоіотт? Еевропйспіе аиіет ео: Сгаіо, 
айіесі: Сит аг&иегеі Реігиз а-ровіоіиз Апапіат рго ігаийе Гшніі, 
ѵійе диій йісаі: (^пій ііііі ѵівит тепіігі Врігііиі 8апсіо? поп ез 
епіт тепіііиз ЬотіпіЪиз, вей Пео 5). Еі Раиіив, сит ^гаііагит 
врігііаііит йізііп^иегеЗ ^гайиз: Наес отпіа, іпдиіі, орегаіиг ипив 
аідие ійет врігііиз, йіѵійепз ипісиідие ргоиі ѵиіі 6). ^иі епіт диой 
ѵоіиегіі іасіі, іп пи Шив гейі&ііиг роіезіаіет. Кат ѵоз, иі зире- 
гіия Йіхі, піЪіІ гесіе йе Тгіпііаіе Вапеіа вепіііів еі диат іпідиа 
віі Ьиіиз весіае регѵсгвііав, ірвіпв аисіогіз ѵезігі, ій езі Агіі, ех- 
ргевзіі іпіегііив. Ай Ііаес іііе гевропйіі: Бе^ет диат поп соіія 
ЫаврЬетаге поіі. Ков ѵего диае егейіііз еізі поп сгейітив, поп іа- 
теп ЫазрЗіетатиз, диіа поп йериіаіиг сгітіпі, ві Ша еі Ша со- 
Запіиг. 8іс епіт ѵиі^аіо кегтопе йіеігаив поп евзе похіит ві іпіег 
в'епШіит агав еі І)еі ессіевіат диіз ігапвіепв иігадие ѵепегеіиг. 
Сиіиз е&о віиіііііат сегпепв аіо: ІІі ѵійео. еі ^епііііит Йеіепяо- 
гет еі Ьаегеіісотт аввегіогет іе евве тапіГевіаз, сит еі ессіе- 
віавііса Йо^таіа тасиіаз еі ра^апогит зригеіііав ргасйісав айогагі. 
Ваііив, іпдиіо, Гасегев, ві еа. іе агтагеі Мев диат АЬгаЬат ай 
ііісет, Іваас іп агіеіе, ІасоЪ іп Іарійе, Моузев ѵійіі іп вепіе7), 
Ф1ат Аагоп рогіаѵіі іп 1о$іо в), Баѵій ехвиііаѵіі іп іутрапо, 8а- 
Іотоп ргаейісаѵіі іп іпіеііесіи, диат отпев раігіагсііае, ргорЬе- 
іае, віѵе Іех ірва ѵеі огасиіів е) сесіпіі 10), ѵеі васгійсіів Ь&игаѵіі. 
(щат еі тпс ргаевепв вийга^аіог Магііпив п) повіег ѵеі роззейіі 
іп ресіоге ѵеі овіепйіі іп ореге, иі еі іи сопѵегвиз сгесіегез іпве- 
рагаѣііет Тгтііаіет еі ассеріа а поЬів Ьепейісііопе риг^аіодие 
а таіае сгейиіііаііз 12) ѵепепо ресіоге йеіегепіиг ішдиііаіев іиае. 
Аі Ше іигоге соттоіиз еі певсіо диій диазі іпзапііз ігепйепв, аіі: 

) іапаііеш = диі еоііі іапа, язычникъ. 
3) = первородный грѣхъ. 
8) ІГреы. 1. 5. 
4) Матѳ. 12. 32. 
*) Дѣло. 5. 3. 4. 
в) 1 Кор. 12. 11. 
у) = Етпина. 

„ ®) іоршні (=.).оугіоѵ), гаііоиаіе, наперснпкъ нл» слово сѵдное, носпвшееся 
еврейскимъ первосвященникомъ на грѵдц. 

*) = нвречевіе. 
11° сказУемое относится п къ нредъидтщимъ: раігіагсііае, ргорЬеІае. 

) Мартинъ, ей. Турскій, 317—397 г., особенно почитавшіеся въ Галліи. 
) — ргоіеззю Б(1еі (срвп. фр. сгоуапсе). 

Апіе апіта аЬ Ішііів согрогів ѵіпсиіів етісеі 1)} циаіп аЬ иііо геіі- 
$ропів ѵезігае васегйоіе Ьепейіеііопет ассіріат. Еі е^о: Кес по- 
вігат Ботітів геіі^іопст віѵе ййс.т іга іерезсеге 2) Гасіаі, иі йі- 
зігіЪиатив вапсіит2) еіиз сапіЬив ас ргеііозагит таг«агііагит 
васга рогсів 8^^1а1епііЪ^18 ехропатив. Ай Ііаес іііе, геіісіа аііегса- 
ііопе, виггехіі еі аѣііі. 8ей рові Ьаес сит іп Ніврапіаз 4) геѵег- 
зив іиіввеі, іпйгтііаіе йеЫНіаіив ай позігат геіі&іоиет песеввііаіе 
со§:епіе сопѵегвия езі. 

ІлЪ. X, с. 1. 

Аіто іе'ііиг дчіпіо йесіто СЬіІйеЬегіі 5) гедів, йіасопив по¬ 
віег аЪ игѣе Еота вапсіогит сит рі^погіЬив 6) ѵепіепв, віс геіи- 
Ііі, циой аппо вирегіоге тепве попо іапіа іпипйаііопе ТіЪегів Йи- 
ѵіив игЬет Котат оЪіехіі, иі аейев апіідиае Йігиегепіиг, Ьоггеа 
еііат ессіевіае виЬѵегва віпі, іп диіЬиз поппиііа тіНа тойіогит 
ігііісі регіеге. Миііііийо еііат вегрепішт сит та^по йгасопе іп 
тойит ігаЬів ѵаіійае рег Ьиіив ііиѵіі аіѵеит іп таге йеясепйіі. 8ей 
виЕосаіае Ъевііае іпіег ваівоз тагіз іигЬійі йисіив, Ііііогі7) еіесіае випі. 
ВиЪзесиіа е8І йе ѵевіі^іо 8) сіайез ®); пат тейіо тепве XI айѵе- 
піеііз, ргітит отпіит, іихіа іііий (рюй іп ЕгесЬіеІе ргорЬеіа 1е- 
рііиг10): А вапсіиагіо тео іпсірііе, Реіаріит рарат и) регсиііі, рио 
йеіипсіо, та^па зігаёев рориіі йе Ъос тогЪо Іасіа еві. 8ей диіа 
ессіевіа Беі аЬядие 1Й) гесіоге евзе поп роіегаі, Оге^огіит йіасо- 
пит рІеЬз отпів еіеріі. Ніс епіт йе вепаіогіЪш ргітіз, аЬ айоіев- 
сепііа йеѵоіив Бео, іп геЬиз ргоргііз13) вех іп Вісіііа топазіегіа 
сопрге^аѵіі, веріітит іпіга игЫв Еотае тигов іпзіііиіі; диіЪив 
іапіат Йеіе^апв іеггагит соріат, диапіа ай ѵісіит диоіійіапит 
ргаеЪепйит виЙісегеі, геіідиа ѵепйійіі сит отпі ргаевійіо 14) йо- 
тив ас раирегіЬив его^аѵіі1б), еі диі апіе вегісо сопіехіи 16) ас 
^еттіз тісапіІЬив воіііив егаі рег игЬет ргосейеге ігаЬеаіив г7). 

про быстрое удаленіе дупш изъ тѣла. 
*) = тлѣть, про потерю силъ и жішненностн. 
в) = святыня. 
*) множеств, ч. нотому, что Пспавія, т. е. Пиренейскій полуостровъ, дѣли¬ 

лась на нѣсколько ировннцш. 
5) Хнльдебертъ II, царь Франкскій, 574—590 г. 
11) разумѣются мощи святыхъ, которыя онъ принесъ изъ Рима. 
7) = іп Шіиз. 
8) — е ѵебІі§іо. 
*) = моровая язва. 

ч0) Іезек. 9. 6. 
и) 578-5У0 г. 
18) = зіпе. 
13) = на свои сродства. 
”) = Ъона, Іасиііаіез. 
,в) = Фошге. 
,6) = ѴС5ІІ8, ІСХІІ1ІБ. 
17) ІгаЬеа, суриуровая одежда, носиншаяся императорами п, какъ парад¬ 

ный костюмъ, знатными дниамп. 



шшс ѵііі «шіесіцв ѵевіііи ай аііагів Лотішсі ттівіегіит сопяес- 
гаіиг веріітикдие іеѵііа ) аЛ айіиіогтт рарае айвсівсііиг Тап- 
іачие еі аЪвІтепІы ш сіЪів. ѵіёіІашіа іи огаІіопіЪив, вігеииііа іп 
іеіипив егаі, иі іпйгтаіо віотасйо ѵіх сопвівіеге роввеі. ЬіЦегш 
ёгаттаІісів |а есИоздие ас гЬеЮгісіз Щ егаі іизІІІиІА пі т,Ш 
ш игЪе ірва риіагеіиг евве весипЛиз. Нипс арісет •) аііепііиз іи- 
ееге Івпіапв. пе (дпоЛ ргіпв аЬіесегаІ) гигв іт ,і і„ есиіо Ле 
айеріо ] Ьопоге тсіапііа циейат виЬгерегеІ, ипЛе СасИпг еві Щ 
ерівіоіат аЛ ітрегаіогет Маипсшт *) ЛігіёегеІ5І, сиіия Яііит ех 
Іаѵасго чапсіо ) вивсерегаі, сотигаив еі типа ргесе рочсепч пе 
итаішп сопчепвит ргаеЪегеІ рориіів, иі Ііипс *) Ітіив Ьопогів ё1о- 
па виЫітагеІ. 8еЛ ргаеіесіив игЬів Котае, ёегтапив еіш апйсі- 
раѵіі пипішт еоцие стргеЬепво, Дівгиріів ерівіоіів сопвепвит 
диет рориіив іесегаі ітрегаіогі Дігехіі. Л(. Ше ёгаІіав Бео а/ еіщ 
рго атісіііа с|ас©ш ), диоД герегівзеі Іосит Ьопогів еіив, Даіа 
ргаесеріюпе ;) ірзит іивзіі ІпвМІиі. Ситдие іп Ьос гевіагеі и) иі 
ЪепеЙмегеІиг Ы Іиев рориіит Деѵавіагеі, ѵегЬит аЛ ріеЬ-т иго 
іёепЛа роешіеппа т Ьипс тоЛит ехогвив ей: 

Огаііо Огеёогіі аЛ рІеЬет. 

Орогіеі, Ігаігев Лііесііввіті, иі ЯаёеШ.. Веі циае теіиеге ѵеп- 
іпга ЛеЬштив, ваііет ргаевепііа еі ехрегіа 13) Іітеатиг Сопѵег- 
8101118 ) поЛів аЛіІит Лоіог арегіаі еі согЛів повігі Лиііііат ірва. 
диапі раіітиг, роеиа Дтчоіѵаі, иі епіт ргорЬеІа Іевіе ргаейісіит 
еві Регѵеші ёЫ.ив изцие аЛаиітат 15). Ессе еіспіт сипсІаріеЬв 
саеіезііз ігае тиггопе ») регсиіііиг, еі герепііпа віпшііі саеЛе ѵа- 
віапіиг, пе. (апёиог тогіет ргаеѵепіі, веЛ 1апёііогів тогав, иі сег- 
шів, тогв ргаесштіі. Регсиввив диівцие апіе гарііиг, пиат аЛ 1а- 
тепіа роетіепііае сопѵегіаг.иг. Решаіе") егёо, циаіів аЛ совдрѳе 

Йійпсіі іи<3іеі8 регѵепіі, сиі поп ѵасаі йеге г]ію<3 ?есіІ. НаЬі- 

Ісагйіпаіів) дккоиовъ, коіоры'еуиравІшлп се^іьюіи^іш^мп^астяэш (геріопее 

<*«». ірецХсь(&ГЕЪ А№ осоГ'ЫЙ чйвд’й: 
3) = вепви раузіѵо. 
*) Императоръ на Востокѣ, 582—602 г. 
’) — адресовать. 

®) = былъ его воспріемникомъ отъ купели 
) — го§аге. 

8) — ее, Огерогіит. 
= рго ашісіііа ег#а сііасопшп. 

) =Лір1оюа Ітрегаіогів. 
) = дѣло стояло за тѣмъ... 
) про хиротонію въ епископа. 
) — испытанный. 

“) обраінавіе отъ гр-іховной жпзпи къ Богѵ. 
") Іерем. 4. 10. 

) ибо гиі.въ пебесиыи гравыівается съ мечемъ. Срвн. впжо: Ліаігісіі іщіісів 
) » вввѣеить, подумать Гсовв. фр. решсг). ши8' 

Іаіогев диічие поп «х рагіс ■) виЫгаЬипіиг, веЛ рагііег соітиипі- 
Летив ѵас.иае геііпдиипіиг ЙЬогит ітіега рас піев аврісіипі еі 
вш еов аЛ іпіегііит ЬаегеЛев ргаегеЛипІ. Гмивуиіяіие егёо повігит 
аЛ роетіепііае Іатепіа сопіиёіаІ, Лит Йеге апіе регсивзіопет ѵа- 
саі. Ііеѵосетпв апіе оеиіов тепіів дикций] еггапЛо іоттівітич еі 
дисЛ педиііег еёітіщ, ЙепЛо рітіатив. Ргаеѵетатив іасіет еіив 
іп сопге88іопе ) еі, вісиі РгорЬеІа айтопеі, Іеѵетиз еогйа пояіга 
сит ташЬив ай Боттит 3). АЛ Бейт диірре согЛа сит тапіЬпв 
ісѵаге еві огаіюпів повігае вІиЛіит тегііо Ьопае орегаііопів егі- 
ёеге. Б іі ргоіесіо, Лаі Ігетогі повіго йЛисіат диі рег РгорЬеІат 
сіатаі: Лоіо тогіет рессаіогів, веЛ иі сопѵегіаіиг еі ѵіѵаі'). Киі- 
іив аиіет Ле тіциііаіит виагит ітткпііаіе Леврегеі: ѵе( .пшене •) 
патдие Кіпіѵііагшіі сиірае ІгіДиапа рпепііепііа ) аЬвІегеіІ еі соп- 
ѵегвив Іаіг . ѵііае ргаеппа еііат іп ірва вепіепііа виае тогііз ете- 
гиіі. Миістив іцйиг согЛа еі ргаевитаіпив пов іат регсерівве диоЛ 
реіітив; сіііив аЛ ргесет іиЛкх Йесіііиг, ві а ргаѵііаіе виа рѳіііог 
согг:ёаІиг. Іттіпепіе егёо Іапіае атшаЛѵегвіопів7 ) ё1аЛіо пов 
ітрогіитв ) ЙеІіЬив іпвічіатив. Еа патдие, циае іпёга1а евве Ьо- 
тттив ітрогіитіав воіеі, іиЛісіо ѵегііаіів ріасеі, диіа ріив ас тіве- 
псогв Беив ѵиіі а ве ргесіЬив ѵепіат ехіёі, диі диапіит тегетиг 
поп ѵиіі ігазсі: Ьіс епіт рсг Рваітівіат ЛісН: Іпѵоса те іп Ліе 
ІпЬшаІюпів Іиаг еі епріат Іе, еі таёпійсаЬів те 8). Ірве егёо віЬі 
іевііч еві, дша тѵосапІІЬив тівегегі ЛевіЛегаІ, диі айтопеі иі іпѵо- 
сеіиг РготЛе ігаігев сагіввіті, сопігііи согЛе еі соггесіів ореп- 
риз, аѣ ірзо іегіае л’) (ціагіас ргіто йііисиіо яерііі’оггает Іеіапіат 31) 
шхіа (ІійІгіЬиІіопет іпГегіиз Йезіёпа1ат, Йеѵоіа ай Іасгітаз тепіе, 
ѵетатив иі Лізігісіив іиЛех сит сиірав повгіав пов рапіг- соп- 
віЛегаІ, ірвг а вепіепііа ргоровііае Латпаііопів рагсаі Сіегив ічіиг 
ецгеЛіаІиг аЬ ессіевіа вапсіогит тагіугит Совтае еі Б тіапі ів) 
сит ргевЬуІегів геёіопів вехіае. Отпев сего аЬЬаІев сит топасЪів 
вшв аЬ ессіевіа вапсіогит тагіугит Оегѵавп еі Ргоіавіі “) сит 

‘) = ПО отдѣльности, ВЪ ОДІШОЧКѴ- 
3) Псал. 94. 2. 
8) Плачъ Іер. 3. 41 

Іезек. 33. 11. 
8) = ѵеіи^іие. 

Іон. 3. 
7) = наказаніе. 
*) = регііпах, оЬзІтаІиь. 
®) Псал. 49. 15. 
$ здѣсь не: праздникъ, а просто: день недѣли. Г. гдіагіа -середа- 

) іеіаша, Іііаша (/атаѵеш), молебствіе; Іііапіа берШогтіе, иначе I. таіог, 
Уставовленшя впервые ев. Григоріемъ, совертается п теперь 25-го 

апрѣля и называется веріііогшіе, ееріепа по седьмнкратному повторенію воззваній. 
п{ у®П1ге Іііаіиат—соиѵешге асІ_ сеІеЬгапсІат, сапЬпйаш Іііашаш. 
а,Г1^РК0БЬ Косьмьг п Даміана, преобразованная въ VI в. изъ языче¬ 

скаго храма находится на римскомъ форумѣ. 
) отой церкви въ современномъ Римѣ не существуетъ. 



ргевЪуІегів геёіопів чиагіав. Отпев аЪЪаііввае ') сит гоштесаИо 
тЬи" виік еёгейіапіиг аЬ ессіевіа вапсіогит таііугит МагсеШпі 
еі Реігі } сит ргевЪуІегів геёіопів ргітае. Отпев іпбшіев аЬ ессіе- 
іа ват Іогтп тагіугшп ІоЬаппів еі Раиіі *} сит ргевЬѵіегів гесіо- 
тв весипйае Отпев ѵего Іаісі аЬ ессіевіа ваше ріоіоп.агіугів Ьіе- 
рЬаш ) сит ргевЪуІегів геціопів веріітае. Отпев тиііегев ѵкіиае 
аЬ ессіевіа вапсіае Еирііетіае «) сит ргевЪуісгіз гетотв пиіпіае 
Отпек аиіет шиііегев сопіираіае еёга1іапіиг аЬ ессіевіа вапсі, 
тагіупі Сіеттіів ) сит ргевЪуІегів геёіопів іегііае. Щ Йе віп*ті- 
1ів ессіеаиз ехеипіе сит ргесіЪив ас Іасгітіз ай Ьеаіае Ыагіае вет- 
рег ѵіі»ішв, ёепеігісів (кии іиі Оеі повігі Іеви Сітвіі ЪавШсат 7) 
сопёгеёетш, иі ІЫ Йіиііиз сит Яеіи ас ЦетМа Ботіпо вирріісап- 
гее, рессаіогит повігогит ѵепіат рготегегі ѵаіеатиз. Наес ео 
гіісепіе, сопёгеёаіів сіегісогит саіегѵів, рваііеге іиввіі рег ігійиит 
ас аергесагі Лотіпі тЙегквгШат. Бе Іюга Чио5ие іегііа ѵепіе- 
Ъапі иігщие ) сЪоп рваИсюШт ай ессіевіат сіатапіев рег ріаіеав 
игЪів: Кугіе еіеівоп 3). АЯегеЪаі 10) аиіет Йіасопщ повіег пиі айе- 
гаі. ш ітіиз Ъогае враііо Йит ѵосев рІеЪв ай йотіпит вирріісаііо- 
шв етівіі, осіоёіпіа Ъоттев ай іеггат соггиівве еі врігііит ехЪа- 
іавве 8ей поп йевііііі зат-гйоз іапіив ргаейісаге рориіо, пе аЪ ога- 
іюпе севзагепі. АЬ Ьос еііат йіасопив повіег геЬфш; апсіогит 
иі Йіхітив, віітрвіі, йит айЬис іп йіасопаіи гіеёегеі Ситоие еі 
ІаііЪиІа Йиёае ргаерагагеі, сарііиг, ігаЬііиг еі ай Ьеаіі аровіоіі 
Реіп Ьав.іісат ) йейисіічг іЬііціе зй ропіійсаіів ёгаііае ’■*) оййсішп 
иопвесгаіив рара игЫ йаіив еві. 8ей пес йевОііі йіасипив повіег 
Ш81 ай ерівсораіит еіив Йе Рогіо геЛігеі ,3) еі суиаШег огйіпаіив 14І 
іиегіі ргаевепіі сопіетріаііопе виврісегеі 15). 

4) = игуменья. 
Р Храмъ этоть находится на Ѵіа Мегиіапа. 

“ю,І,вв“ “ ^ «чхдач» Ѵ«*«*>**. ™>- 
4) блнвъ Колизея, освященъ въ V в. 
°) у подошвы Есквплноа. 
О между Колоссеемъ (Соіівео) и Латераномъ. 
) т. н. Ьазіііса ІЛЬегіаиа (п. 8. ііагіа Массіоге), на отноыт ият. птппти 

Есквилнна, основана Се. Папою Ливеріемъ | 306 г отроговъ 
) здѣсь про нѣсколько. 

іи) 2ИгПе1йеС0храп 11 вШІІ’1СЯ п доселѣ въ латинскихъ литаніяхъ. 

“I общеизвѣстная Ьазіііса Ѵаіісана. 
•в] “ йікпііаз (срвн. фр. Ѵоіег Огасе). 

в Рогііі Тна Ж* ,ІІаК"НЪ 0ТІ,Р“™ чзь Гіша с бшъ въ Рогіто (Тгаіапі, 
"ітспт і устьевъ Тнбра). Узнавъ объ лзбраши Григорія онъ ве 
упустил г, случая (поп ЛееШіі) и возвратился въ Р- яъ къ его хиротоніи 

1 — посвящать. 
“) = рресіаге. 
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2. 

Юе ёіогіа тагіугит. ЕіЪ. 1, с. 5. Бе сгисе еі шігаЪШЪив 
еіив арий Рісіаѵит. 

Стх йотіпіса, ^иае аЪ Неіепа Аицизіа герегіа еві Ніеговоіу- 
тів М, На диагіа еі вехіа Іегіа Й) айогаШг. Ни іи» геіідиіав еі те- 
гііо еі ййе Неіепае сотрагаікіа ге^та Кайе^ітгіів8) ехреіііі ас 
сіеѵоіе іп топавіегіит Рісіаѵіеиве 4), фкхі аио віидіо сопвіііиіі соі- 
Іосаѵіі, тіяИсріе рисгов ііегит Ніеговоіутів 5) ас рег Іоіат Огіеп- 
Іів ріа^ат. сігситеипіев всриісга, вапсіогит тагіугит сопіев- 
во^ит^ие сипсіогит геііциіав (іеіиіегппі, ^иіЪи8 іп агса аг^епіеа 
сит Ірза сгисе вапсіа Іосаіів тиііа ехіпйе тігасиіа сопврісѳге те- 
гиіі. Бе діііЪив Ший ргітит ехроиат, диой іЬійет Ботіпив іп 
йіеЪиз раввіопів яиае гііі-паіив еві геѵеіаге. 8ех1а Іегіа 6) апіе вапс- 
Іит РазсЬа. сит іп ѵі^іііів віпе Ічтіпе регпосіагепі, сігса Ьогат 
Іегііат посіів аррагиіі апіе аііаге Іитеп рагѵиіит іп тойпт всіп- 
Ііііае, Йеіікіе атрііаіпт Ітс Шисдие сотав Іиі^огів враг^епв 7), сое- 
ріі йгайаііт іп а Пит сопвсепйеге, еНесІа^ие рЬагив та^па оЪвси- 
гае посіі ѵірііапіщие ріеѣесиіае Іитеп ргаеЬиіІ вирріісапіі; іііисев- 
сепіе (рюдие сасіо раиіаііт йейсіепв, Йаіа Іеггів Іисе, аЬ осиіів 
тігапіітп еѵапиіі. Е^с аиіет аийіеЬат ваеріив, срюй еііат ІусЬпі 
фй ассепйеѣаиіиг апіе Ьаес рі^пога8), еѣиіііепіев ѵігіиіе йіѵіпа, 
іп Іапіит ехипйагепі оіеит, иі ѵав виррозИпт ріегшткріе геріе- 
гепі, еі Іаіпеп іихіа 9) віиіііііат тепіів йт ае 10) птидпат ай Ііаес 
сгейспйа тоѵеЬаг, йопес Ьгиіат ве^піОат ай ргаевепв 1Х) ірва (}иае 
овіспва еві ѵігіив аг^пегеі. ійеоцие диае осиіів ргоргіів ѵійегіт 
схрІісаЬо. Саива Йеѵоііопів 12) ехвііііі, пі верпісгит вапсіі Нііагіі13) 
ѵізііапв Ьиіиз ге^іпае айігет со11о^иіа 14). Іп^геввивсрзе топавіегіит, 
сопваіиіаіа ге^іпа, согат айогапйа сгисе ас васгів Ьеаіогит 15) рго- 
чіетпог рі^погіЬив. Бепісріе огаііопе Іасіа виггехі. Егаі епіт ай 
йехіегат Іусішиз ассепзив, ^иет сит вііііів ігегріепііЪш йейиеге 

къ 320 г. 
*) Іегіа, въ см. дня недѣли, і’. гріаг^а = среда; і. еехіа = пятокъ. 
я) жена Лотара 1-го, впослѣдствіи принявшая монашество и западною 

церковью канонизованная; + 587 г. 
6) Рісіаѵит, Рісіаѵіиш, т. Нуатье- 
5) = въ Іерусалимъ. 
“) т. с. въ Вел и кіи Пятокъ. 
7) срвн. СаІпИ. ИХІ. 94. тіііе иі іасе& Аигеаз фіаііииі сотая. 
“) см. Ьікі. Ь'гаис. X. 1. 
в) -= весишіиш. 

40) = тупоіі. 
и) = ВО ОЦІЮ- 
1Й) срвн фр. (Іёѵоііоп. 
43) Рісіаѵіепвіз. См. Іерои. Ле_ѵіг. іііін I. 110. 
4‘) —Ьаис гсдіпаш ^Касіс^ткііт) аііігет соііоциепсіо 
’’) = святой. 
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сопврехівзет, іезіог Бейт диіа * **)) риіаѵі диаві ѵав ейгасіит, диіа 
егаі еі сопсііа бирровііа, іп диат оіеит йеЯиепв сІесісІеЬаі. Типе 
сопѵѳгвиз ай аЪЪаіівват аіо: Таиіапе іе геііпеі тепіів і@паѵіа, иі 
іпіе&гит сісіпйііет 2) ІаЬогаге поп ровзів, іп дио оіеиш ассепйаіиг, 
піві 8) ейгасішп дно йейиаі *) ропаз? Еі Ша: Хее езі ііа, йотіпе 
ті, вей ѵігііій езі сгисів вапсіае диат сегпіз. Типе е^о ай те ге~ 
ѵегвив еі ай тетогіат геѵосапз диае ргіив аийіѵегат, еопѵегзив 
ай ІусЬпит, ѵійео іп тойит оііае Гегѵепііз та^пів йисііѣив ехип- 
йаге ас рег огат ірват ипйів іпішпезсепІіЪив вирегйиеге еі, иі 
сгейо, ай іпегейиіііаіет теат аг^иепйат тадів ас та§із аи&егі, 
ііа иі іп ипіиз Іюгае ераііо ріивдиат ипит вехіагіит 5) геййегеі 
ѵазеиіит диой диагіагііші6) поп іепеЬаі; айтігаіивдие зііиі ас ѵіг- 
іиіет айогапйае сгисіз Йеіпсерз айогаѵі. Риеііадие диаейат, Сііго- 
йе^іійіз потіпе, йшп розі тогіет раігів іп игѣіз Сепотапісае 7) 
іеггііогіо гезійегеі, осиіогит атіввіопе тиііаіиг. Розідиат аиіет 
ех іиззіопе СЬіІрегісі8) ге^ів, айЬие Ьеаіа Ііайе&ипйе ге^іпа ви- 
регзіііе, ай апіейісіі топавіегіі Ігаттівіввеі °) ге^иіат, ірза Ьеаіів- 
віта овіепйепіе, апіе вапсіат рговіегпііиг агсат; іЬідие сит геіі- 
диів вапсіітопіаНЬив 10) ѵі&іііаз ехріісапз 11), йаіо тапе 12), іівйет 
йізсейепІіЪив, ргозігаіа воіа іп еойет іосо дшеѵіі; аррагиіідие еі 
рег ѵізит, диаві арегігеі аіідиів осиіов еіив еі шшт вапііаіі гей- 
йііит, Йшп сит аііо ІаЬогагеі 18)3 виѣііо ай овііі гезегаіі вопит 
ехрег^еіасіа, ипіиз осиіі Іитеп гесеріі. (^иой поп атЫ^Ииг Ьос 
рег сгисів ѵігіиіет іиізве ргаевіііит. Епещитепі14), сіаийі еі аііі 
діюдие іпйгті регваере іп Ьос Іосо вапапіиг. Насіепив Ьаес. 

Сар. VI. Юе іпѵепііопе сіаѵогит. 

Вресіові аиіет отпідие теіаііо поЫІіогев Йотіпісае сгисів 
сіаѵі диі Ьеаіа тетЪга іепиегипі, аЪ Неіепа ге^іпа ро8і ірвіив 
васгае сгисіз іпѵепііопет герегіі випі, еі йе йіюЬиз 15) диійет Іге- 
пшп ітрегаіогів 16) типіѵіі, дио Іасіііиз, ві айѵегзае ^епіев гезііііз- 

*) =<іио(1, также и ниже—диазі. 
а) сістйШн, еісіп<Ше, собств. свѣтлякъ (= /.аіиіорі;); вдѣсь = Іусішш. 
3) пізі—ропаз = вей—ропіз. 
*) вс. оіеиш. 
5) мѣра жидкихъ п сыпучихъ тѣлъ, = Ѵв сопдіиз, шойіиз. 
е) ‘/* секстарія. 
7) гор. въ Галліи, н. 1е Мапз. 
я) Хильперикъ I, сынъ Лотаря, 561—584 г. 
■’) = Ігап5ті$за іиіббеі; гедиіа—правила, образъ монашескаго житія. 

= монахиня. 
“) = йпіге, аЬвоЬеге. 
,а) = въ данное утро, т. е. однимъ утромъ. 
,а) = аііо, ех аііо ІаЬогагеі. 
“І = ёѵесіуо'ѴБѵоі, йаетопіасі, бѣсноватые. 
**) -=йиоЬи8. 
*е) т. е. Констаптпна В. 

зепі ргіпсірі, Ьас ѵігіиіе Ьщагепіиг Бь диіЬив поп е«1 і@поІит 
/;ц 11:і:'і;і 111 ѵаіісіпавве ргорЬеІат: Егіі, іпдиіідиой іп 08 едиі 
іюпііиг, аапсіот Ботіпі. Ео епіт іотроге Айгіаіісит таг*; тая¬ 
нія ЙисііЬю тоѵеЪаІиг. іп (рю іатп Й^пепііа егапі паиіга§іа ас 
Лотегбш Ьоіпіпит, иі ѵога^о паѵір:ап1іит Ііиегеіиг Типе ргоѵійа 
г""іпа сопйо1<;п8 ехсійіа тікегогит ипит ех цшрймг сіаѵія йе- 
ропі іиЬеІ іп реіадо, солйза Йе Потіпі тівегігогйіа аиой 8Мѵая 
Йисіиит сотпюііопев Іасііе ро88еІ прргітеге Цио галіо геййііиг 
таге оиіеіит, Ігап(]иіПарію йеіпсерз 2) паѵіёапІіЬг? йаЬга ргаевіап- 
іиг. Шйе ия]ііе Ьойіе паиіае ваш ІІЙсаІит таге ѵепегапіиг, сит 
іпкге88І іиеііпі, іеіипіів огаііопіЬибцие еі рваПепІіо ) ѵасапі Сіа¬ 
ѵогит ег§о Йотітсогит, і|иой диаііиог Іиегіпі, Ьаес е8І гаііо ). 
йио 8Ш1І аійхі іп раітіе, еі йио іп ріапііб, еі і|і!.,еп(иг^ сиг ріап- 
іае аІЯхае віпі риае іп сгисе вапсіа йерепйегк ѵіаае 8іпІ роііив 
пиат віаге? 8ей іп віірііе егег.іо Іогатеп Іасіит татіеаіит еві. 
Реч оиочие рагѵиіае ІаЬиІае іп Ьос Іогатеп імегіиа еві; вирег 
Ьапс ѵего ІаЬиІат, Іагмціат чіапіів Ьотіпів айхаѳ випі ріапіае. 
Оиаегііиг еііат (ЦііЙ йе Ьів сіаѵів Іиегіі Іасіит Био випі Чиов 
вирга Йіхітив аріаіі іп Ігепо, Іегііие рпіесіив т Ігеіит, чиагіипі 
аввегипі евве йейхит іп сарііе віаіиае Сопвіапііпі, диае сіѵііаи ), 
иі аіипі, Іоіа ехееівіог евве вивріеііиг "), 8сШсеІ иі Іоіа, сш еті- 
пеі типіііопе ваіиіів, диойаттойо 7) ваіеа согопаіа ев8еІ. Ма§пат 
а8ЕегипІ ѵігіиіет евве Ьиіив Ігепі, диий атЬі^і педиадиат ро- 
Іеві диой Іивііпив •) ітрегаіог риЫісе ехрегіив еві ас вшв отт- 
Ьив раіеіесіі Шитое епіт а диойат та§о ргоріег ре; ипіат атів- 
ват10) (іиав віЬі Йаетопів итЬга іпІоІегаЬіІез рег Йиагит сигп- 
сиіа “) посііит іпіиііввеі іпйісаѵіі іпвійіая; вей сит Іегііа посіе 
Ігепит сарііі12) соИосаввеІ, Іосит іпв.Йіапйі тшіеив иііга попЬа- 
Ьиіі герегіитдие ашТогет хпвійіагит13) §1айіо регсиЫ Котз ѵего, 
ииае віі ѵігіив Іі^пі Ьиіив Ьос той“ тапііевіаіит еві. Айѵеті д[Ш- 
йат диі поЬіз раііиіат ») Ьоіоветісат І5) ѵаійе ѵеіивіат ехЬіЬиЙ, 
Йісепе аЬ Ьас “) іп Ніегов.Лутія 1!) сгпеет Вотші іпѵоіиіат іиівве. 

*) Зах. 14. 20. 

’) ріаИепЫитѢДГ№: Ііепію’сапіш ессіеаіазіісав, Іапйшп іііѵтагат, рааіто 
гиш еі Ьутпогит сопсеиіив аІіегпаІіѵиБ. І)ис. 

‘) ервп. ХСѴ. нач. 
■5) = сіѵііаіе; разумѣется Ковстантішоиоль. 

= сопвріеііиг. 
7) — какъ бы нѣкоторымъ образомъ. 
в) = ста йе ге. , 
ы) или Юстпнъ I, 518—527 г., пли Юстинъ И, эбо-578 г. 

,0) бс. а шауо. Юстинъ слѣд. отнялъ у пего деньги. 
«) = Браііиш. 
«) — даіеат сит ігепо іп сарііе. 
,8) бс. та^ит. 
**) = платокъ, пелена. 

сл- Ъоіосаивіииі, ЬоІоягарЬи?, іюіозійеги?. 
4в) = іп еа; ервп. ниже: йе йиа... іпѵоІѵеЬаіиг. 
Л7) =ПіегозоІушіь. _ф 
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Оиой сит арий гизіісііаіпт побігат *) іпсгейіііііе ІіаЪегеіиг ас гі- 
тагетиг воііісііе ипйе еі Іапіа іЬійет *} Іиіввеі ртаііа, иі ікіа те- 
гніввеі, сит всіатиз іи Іѵтроге ірю мастит Ікн Іі^пит асіогаіиг. 
псп зоіит ехішіе ЯІМ1 ^пет^^щт тегеп, вей е'іат ітрогіипіив 
ассейепіет ѵегЪегібив агсегі, гнвропйіі: С^иапйс іш|іііі. Ніегозо- 
Іута аЬіі, Тиіеп ЛіЪаІет 1 * э * * * * 8) герегі, чиі та*пат сит 8прЫа 
Аиуивіа ') ргяііатп ЪаЪиіІ5); Ііиіс. епіт отпет Огігпіет ііипз.і ргае- 
Гесіо сопішічепЛ. Ниіс те виЪйійіп) еі сит аЬ Огішіе гертейе- 
гег, аЬ Іюс еі запсіогит рірпога еі Ііапс раііат. йе гріа ео сет- 
роге «апсіа сгпх іпѵоІѵеЬаІиг, ассері. Ровіірізгп шіЪі ѵіг іііе геіи- 
Ііі еі Ііапс тіііі раііат Ігайійіі, ргаевитрві7), Гаіеог, еат аЫиеге 
еі Гй§огЩсі8 8) роіит йаге; бей °| тох, орііиіапіе ѵігіиіе йіѵіпа, 
вапаЪаМт-. 8сіпйеЬат еішт ехіпйе ріегип^ие рагіісиіаб еі йаЬат 
геіійіо&і* рго Ьепейісйопе. І.'пі ѵего аЬЬэй рвгіет йіѵіві10), диі 
рсві Йиов ай те аппов гейіепв сит васгатепіо “) аввегиіі, йиойе- 
сіт аЬ еа епегрітепоб, Ігез саесо.ч йиоврие рагаіуіісое іиівве вапа- 
Ю8. Миіо сшйат ірват раііат іп 08 ровиіі; вей гит йепіев Ип^иат- 
Чие еіив аііщіі, віаііт ѵосет е1ос|иіигпуие12) пчіііиіі. (^иосі нов Ёйе- 
Іііег сгейеге ір8а Ботіпі рготіввіо іНісіІ, йіеепв 13): Отпіа сщаесигп- 
(ріе реІіегШе іп потіпе тео, сгейііе риіа ассіріеіія еі * епіепі ѵоЪів. 

Сар. VII. Бе Іапоеа, согоса вріпеа еі соіитпа. 

Т)е Іапсеа ѵего, агипйіпе, вроп^іа, согопа вріпеа еі соіитпа 
ай ^иат ѵегЪегаІив еві Ьотіппв еі Нейетріог Ніег080Іупіів йісеп- 

йііт. Ай Ііапс ѵего соічтпат тиШ ййе ріепі ассейепіев с оггі^іае 14) 
Іехіііе* Гасіипі еапісрі сігситйапі, риаа гигвит рго Ьепейісііопе 
гесіршпі. йіѵегвів іпйгтіІаІіЪив ргоіиіигав. Еегипі еііат ірвав со- 
гопае вепіев іиаві ѵігійев аррагегс; ^иае Іатеп ві ѵійеапіиг агиівве 
Іоііів, циоіійіе іатеп геѵігезсеге ѵігіиіе Йіѵіпа 18). Ргойіі еі ех то- 
иитепіо ^ио Йотіпісит іасиіі согрив тіга ѵігіив, циой ваеріиз 

11 = іп апіто покіго гивіісо ( = необразопануыГй... ІіаЬегетиз. 
3) = іЬі. 
э) личность неизвѣстная. 
*» жена императора Юстина II. 
г’) = іп тя^па еѵаі егаііа. 
“) ‘ поступать подо началъ. 
г) - вздумать. 
в) іеілі ІаЬогапиЬиз. 
") еі. 

"1 -= отдѣлить. 
”) — ПОДЪ КЛЯТВОЮ. 

131 * способность говорить. 
“> Шарь-. 11. 14. 
*)Ьм шнурокъ. 

’5) Т е. хотя бы и показалось, что листья па вѣнцѣ посохли, тѣмъ не менѣе 
па другой день они опятъ зеленѣютъ. 
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іегга паіигаіі сапйоге гайіапіе *) геріеіиг еі ехіпйе ііегпт аЫаіа 
афіа2) еопзрегфіиг 8), <іе с)иа іогіиіае 4) рагѵиіае іогтапіиг ас рег 
«Ііѵегяа? гпшіДі рагіен ігапБтіііітіиг, Йе дпіЬие ріегптдие іпйгті 
Бапііаіоз Ііаигіипі. ШигЗ езі ігірийіаЪіІе 5), дііосі заеріязіте ассевзів 
зегрепііит ѵііапі 6). 8ей ег^о іепіегагіие йе Іііз 1ог]иі аийео, 
сит ййез геііпеаі отпе диой засгозапсіит согрик аііі§іі еззе 
васгаішп? 

Сар. VIII. Бе іипіса СЬгібіі іпсопвиіа. 

Бе іипіса ѵего Ъсаіі согрогіз поп сопзиіа, йезирег сопіехіа 
рег іоіиіп 7), ^ше іихіа Раѵійісит ѵаіісіпіит зиЬ зогіе іасиегаі 8), 
ййез 9) еѵап^еііса рапйіі. Аіі епіт 10): Рагіііі зипі ѵезіітепіа теа 
зіЪі еі іп ѵеяіет теат тізегипі зогіев. Бе Ііас ѵего іттасиіаіі 
А^пі іипіса (|иае а с)иіЬизйат аийіѵі, зііеге педиео. Регипі апіет 
іп сіѵііаіе ОаІаіЬеае11) іпѣазіііса диае ай запсіоз АгсЬап^еІоз ѵо- 
сііаіиг геііпегі12). Езі епіт Ьаес сіѵііаз аЬ игЬе СопзіапііпороІііапа 
(^иазі тіШЬш сепіит дш^иафпіа, іп ^иа Ьазіііса езі сгуріа аЬйі- 
ііззіта, іЬЦие іп агса Н^пеа Іюс ѵезіітепіит ЬаЬеіиг іпсіизит. 
(^иае агса а йеѵоііз аЦие ййеІіЬиз сит зитта Йііі^епііа айогаіиг, 
поп Іттегііо (Іі^па ^иае Ьос ѵезіітепіит геііпеаі, диой йотіпісит 
согриз ѵеі сопііп^еге тегиіі, ѵеі ѵеіаге. 

Сар. Ы. Бе Веш^по 13) тагіуге ^іогіобо. 

Вепіфіиз аиіет, йотіпісі потіпіз іезііз 14), арий 15) Біѵіопепзе 
сазігит тагіугіо сопзиттаіиз езі16). Еі ^иіа іп гаа^по загсорііа&о 
розі тагіугііт сопйііиз Іиіі, риіаЪапі позігі іетрогіз Ьотіпез, еі 
ргаезегііт Ьеаіиз Оге^огіиз ерізсориз 17) іЬі аіфиет розііит Іиіззе 

М разумѣется снѣгъ. 
3) которая происходитъ отъ таянья снѣга. 
я) вс. піѵе. Ііегиш относится къ соп$регвііиг. 
4) = пярожки п лепешЕп, которые замѣшиваются на водѣ, происшедшей 

изъ чудеснаго снѣга. 
®) = достойно изумленія (при которомъ человѣкъ обыкновенно вскаки¬ 

ваетъ; ервн. ѣгірийішп, ѣгіройаге). 
е) ненви асііѵо. 
7) = всецѣло. 
8) Псал. 21. 19. 

= истина. 
ю) Іоан. 19. 24. 
и) городъ, съ точностью неизвѣстный. 
,а) = евяе, снБІойігі. 
<я) Галльскій мученикъ, пострадавшій въ Дпжоиѣ, ири Маркѣ Аврелія- 
«) = тартар. 

=іп- 
) = шагЬупшп сопшттаѵіі. 

п) епископъ гор. Ьап^гез (сіѵііаз Ьандопіса). См. Оге^ог. ѵііае раігшп VII. 
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З'епШет. Кат гивііеі ѵоіа іпіЪі йіввоІѵеЬапі*) еі ^иае реіеЬапі 
ѵеіосііег ітреігаЬапі. Лй Ьос ег&о Ьеаіі вериісгит сріійят, йит 
ехіпйе тиііа Ьепейеіа регсірегеі, сегеит йеіиііі, ^ио ассепво, йо- 
тшп гейііі. Риегиіив епіт рагѵиіив Ьос оЬвегѵапв, Шо аЬеипіе, 
йезеепйіі ай іитиіит, иі агйепіет сегешп ехвііп&иегеі еі аиіеггеі. 
(^ио йезсепйепіе, ессе вегрепв тігае та^пііікііпів йе аііа рагіе 
ѵеіііепв, сегеит сігситсіп^іі. Риег аиіет іітепв вигвит гейііі еі 
Ъів аиі іегііо сегеит аиіегге іепіапв оЪвівіепіе ап^ие поп роіиіі. 
Таііа еі Ьів 8Іті1іа Ьеаіо ропіійсі пипііаіа, пиііо тойо сгейеЬаі, 
яей та&ів пе іЬійет 2) айогагепі Іогіііег іезіаЬаіиг3). Тапйет 
аіідііапйо Реі тагіуг Ьеаіо ве сопіеввогі геѵеіаі еі йісН: Сиій, 
іпс|иі1, а^ів? поп БОІипі сіиой Іи Йеврісів, ѵегит еііат Ьопогапіев 
те врегпіз4). Ке іасіав, диаево, вей іе^теп вирег те ѵе1осіи8 
ргаерага. Г)е г^иа5) Ше ѵівіопе сопсиввив Ьеаіит вериісгит айіі 
іЬідие йіиіівзіте рго і$?погапііа сит йеіи ѵепіат йергесаіиг. Еі 
циіа сгуріа іііа ^иае аЬ апіщиіз іпіЬі ігапвѵоіиіа 6) Іиегаі Йігиіа 
егаі, гигвит еат Ьеаіив ропіііех геаейійсаѵіі, еіерапіі ігапзѵоіѵепв 
ореге. 8ей вапсіит вериісгит, певсіо с)иа саива іасіепіе, Іогів еѵе- 
піі. (*>иой Ше іпіив ігапзіегге сиріепв сопѵосаѵіі ай Ьос орив еі 
оЪ8е^иіипі7) аЪЬаіев аЦие аііов геіі&іовов 8) ѵігов, іп ^ио сопѵепіи 
^гапйе тігасиіит Ьеаіив тагіуг еі рориііз ®) еі вио ргаевііііі соп- 
іеззогі. Егаі диірре ѵаіійит, иі вирга йіхітив, іііий вагсорііа^ит, 
иі іаіе іп івіо іетроге пес ігіа рагіа Ьоит ігаЬеге роввіпі. Сит- 
<|ие йіиііввіте тогагепіиг, пес іпѵепігепі, С)иа1ііег 1С) ірвит іпіиз 
тіеггепі, вапсіив Оге^огіив Шитіпаіі8 сегеів сит ргапйі рваііеп- 
ііо “) арргеЬепвит а сарііе тагіугіе вагсорЬа^ит еі йио ргевЪу- 
іегі ай рейев, тоѵепіев іііий, іп егуріат ІіаЬШввіте 12) йеіиіегипі 
еі иЫ ірвів Іиіі ріасііит сотровиегипі, грюй поп тіпітит рориіів 
вресіасиіит Гиіі. Рові раисов аиіет аппов аЬ еипііЬив іп Ііаііат 
раввіопів еіиз Ьівіогіат аііаіат Ьеаіив сопіеввог ассеріі. 8ей еі йеіп- 
серв вапсіив тагіуг тиііів ве ѵігіиііЬив тапііевіаѵіі іп рориіів. 
N60 тогаіив, вирег сіуріат іііат ЪавШсат тарпат іиввіі аейШ- 
сагі. Іп ргохіто аиіет еві еі аііа Ьавіііса, іп циа РавсЬавіа 18) диае- 
йат геііріова ѵепегаіиг. Кат ѵівит еві ео іетроге вігисіогіЬив 

= воіѵеге, въ см. дѣлать, давать обѣты. 
5) = іЬі. 
8) —оЫевіагі. 
*) здѣсь не столько; презирать, сколько: съ презрѣніемъ отстранять. 
’) или = <4иа, или: оЬ, ргоріег циаш, ели же: ех тріа (еслн сопсизеиБ при¬ 

нимать въ си. ехрег^еіасіиз). 
®) іганвѵоіѵеге = - выкладывать сводомъ. 
7) =ыо слушаніе. 
*) = шопасЬок; сіегісов (срвв. фр. геіі^іеих). 
“) = рориіо. 
“) цтотойо. 
“) см. Ь. Гг. X. I. 
“) = іасіИіте. 
|3) мученица, пострадавшая въ 177 г. 

гргатйат апит е^гевват Іиівве аЬ *) ірва Ьавіііса, пі^га ѵевіе, сщ- 
пео 2) сарііе ѵиііидие йесого. г^иае віс айаіа еві вігисіогев: Еіа, 
йііесііввіті, регйсііе орив Ьопит; еіеѵепіиг тасЬіпае срііЬив егі^і- 
іиг Ьаес вігисіига еі тегііо ассеіегаіиг ^^иае іаіет ЬаЬеі ехвеси- 
іогет8). Кат ві регтіііегеіиг, иі ѵевігогит осиіогит асіев спп- 
іетріагеіиг, петре ѵійегеіів ѵоЬія орегапііЬив вапсіит ргаеіге Ве- 
пі^пит. Наес еЕаіа Ьавііісат, йе г[иа е^гевва іиегаі іпё'гейіепз, 
пиііі иііга сотрагиіі. АиіитаЬапі епіт сіив іетрогів Ьотіпев Ьеа- 
іат іЬі аррагиівве РавсЬазіат. Вирег Іарійет ѵего іііит іп ерю 
сит рІитЬо гетівво рейез еіив сопйхі Іиегипі 4), Гасіів Іосиіів, ѵі- 
пит аиі віеегат 5) тиііі іпіипйипі, ипйе ві аиі осиіі Ііррііийіпе 
дгаѵаіі, аиі с^иасІіЬеі ѵиіпега Іиегіпі регипсіа, ргоііпив іи^аіа іпйг- 
тііаіе вапапіиг, чиой е^о еѵійепіег ехрегіив вит. Кат сит тіЬі 
пітіа Ііррііийіпе осиіі ^гаѵагепіиг, ех Ьос васгаіо ип^иіпе в) іас- 
іив, йоіоге ргоііпив сагиі. Сит аиіет ай Агѵегпат ге^іопет Іиев 
Ша айѵепігеі, диае вапсіі Оаііі ерівсорі 7) огаііопе йериіва еві, еі 
іп виЪііа сопіетріаііопе 8) рагіеіев йотогит аЦие ессіевіагит ві§~ 
пагепіиг аіеріе сагахагепіиг е), таігі теае аррагиіі іп ѵіви посіів 
циаві1С) ѵіпит, сіиой іп ароіЬесів гі) повігів ЬаЬеЬаіиг, зап^иіз еввеі 
еіесіив. Сиі Іатепіапіі ас йісепіі: Ѵае тіЬі, ерііа ві^паіа еві ріа- 
^ае йотив теа, аіі еі ѵіг диійат: Ковіі, т^иіі5 диой рові ргійіе |2), 
Чиой егіі іп каіепйів КоѵетЬгів, раввіо Вепі^пі тагіугів сеІеЬга- 
Ьііиг. Коѵі, аіі. Ѵайе, іпчиіі, еі ѵі^ііа іоіат посіет іп Ьопоге 18), 
ас геѵоса тіввав14), еі ІіЬегаЬегів а ріа^а. Ехрег^еіасіа аиіет а 
вотпо, ітріеѵіі сіиае віЬі Іиегапі ітрегаіа, зі^гпаіізцие ѵісіпогит 
йотіЬив йотив повіга іпѵіоіаіа регтапвіі. 

’) ех; ервн. ниже: йе циа е^гееза іиегаі. 
2) = аІЬо, сапо. 
3) = аедіпсаіог. 
*) можно думать, что Пасхазія стояла ва камняхъ, валитыхъ свинцомъ, 

который растоыплся (гетіШ) и оставилъ знак» ея слѣдовъ. 
БІсега еаі отпів роііо диае ехіга ѵіпит іпеЬгіаге роіезі; еиіиз Нее! по¬ 

тен НеЬгаеит ей, іатеп І.аііппт зона!, рго ео циой ( — потому что) ех висео 
ігптепіі ѵеі ротогит сопйсіаіш', ані раітагит ігисіиз іп Ііциогет ехргітапіиг, 
сосіійцие іги^іЬив ааиа ріп^иіог, оиаяі виссп» соЫиг (отъ соіаге) еЬ ірва роііо 
зіеега пипсираіиг. Тбіоог. Огіціпез XX. 3. 

6) — ип^иепіит. Ех Ьос=Ьос. 
7) епископъ Арвернскій, дядя Григорія. 
®) = внезапно, на виду у всѣхъ. 
е) = хаР“осеьѵ- Значеніе ьщпагі и сагахагі видно игъ дальнѣйшаго: ьіцпаіа 

езі рІа§ае йотив теа. 
1и) = будто бы. 
**) = ееііа ѵіпагіа. 
<г) ргійіе здѣсь -= сгае; рові ргійіе = послѣ завтра. 
1Я) — іи Ьопогет тагіугіе. 

геѵосаге тіззат—геййеге ехріеіаш, сеІеЬгагі сигаге. 



Сар. ХСІ. Бе вапсга Еиіаііа '). 

ешв аіізге Чие яапск шешЬга Іенипіиг гр ѴТ ШЙе 
е@о сиінз «іи! ёепегі5, сипите іат тм1.-„ Ь"г ‘ 8ей щпагпв 
еіив раявю се1< Ьгаіиг, аіпі аЪ отпі Г„ГГ 1®”“!! Чиалаг' 
іИисейсепге саеіс іп тойит соГтЬае ашГйпгаГ" п"Йа*ае, еа Ліе 
шщ ‘сШсев иной вапсіив п ™аѵі- 

ІиГвіьГапшіГѵеІ1 1іЬ^Йв> 

псГ^ХиаГ^рГ'Г1 
тоевіа (ІеситЫІ, йергесапв^иі ’вЫіНт * ^ 8ери1|:Гит “агіугів ас 

Ппі. 8і ріасаіиг шагіуг а кс гітш ») „іРЬк„шашГе8Ыа поп &*■ 
агЬогіЬив кетшеі Йогев ппі пгІггот^ р.18, етегрипі ргоііпив ех 
тоевШіат еі айѵепіи ІаеІіЯсепі еі ”пС,).агеит ге8рігшЙе8 '“) апіті 
Веаіег соііесіі еі 
ёаийіо сеІеЪгаіиг, пат еі Ьоз йогрч чяог, ■ л Ргосе851° сшп 
ёпоѵітиз. П И заершз іпйгішб ргойеззе со- 

Сар. ХСѴ Бе веріет ДогтіепІІЪив арий Ерѣевшп “) 

П^™^ЕІоЬат 

‘) см. Ргшіміі. & ш. 

;) "“ТсіЙ1"8 = БесетЬег Мартовскому году), 
) ■ бееъ вадержіш, вамедлеыія 
; — тоіезііа, аегшппа. 

? ”Т КЪ ,“га‘“5 =№в Зиап: ех тоге ® ( = щ, обынновеаію). 

а Іасгітів^Ра’гішіб слѣдуюі"агс: Ргосеввю сит ваисііо '-.сІеЬгаІиг. 
„< = ярігаге, ехЬаІаге. 
1 ) вмѣсто ожидаемаго АЫ. аЪноІ. 
ІЯ< ЬрЬевшп = ЕрЬезі. Постпала т» кт очо и 
“) 24В-2511Яг: РВН- С- ѴІ’ с*птогшп Йоттісогит... Ьаес еві тіо. 

Грмгоріетгь, Прав0СЛЗІШЫХ'ь святцахъ имена раашчевтвуютт, отъ приводимыхъ 

йіѵегзіз ѵегЪів іепіаіі иі сейегепі, пееріа<]иат ас^иісѵе^ш1^ М. іт_ 
регаіог ѵего, рго еіе^апііа Й) еогит, пе іп тотепіо регігепі $ра~ 
Шіт ігасіапйі 3) ііійиі^еі. Аі Ші іп ипат ве вреішісат сопсіи- 
аит, іЪічие рег тпііоз гііез ЬаЬііаѵегипІ;. Е^гв(1іе1)аі;иг іатеп ипи§ 
ех еіз еі сотрагаЪаі ѵісіік еі, диае песеззагіа егапі ехМЬеЬа!;. Ке- 
ѵегіепіе аШет ітрегашге іп еаікіет сіѵішет, іяіі реііепті ай 
Ботіпит ), иі еов аЪ Ііос регісиіо йі^пагетг егиеге, іасіаоие 
огаііопе ргозігаіі зоіо оЬйогшіегипі. Сипщие ішрегаіог йійісіззеі 
ео§ іп Кос апіго тогагі, пиіи Беі інязіі об Бреіипсае та^піБ Іарі- 
йіЬиБ оррііагі, йісепБ: ІЬі іпіегеапі диі йііб побігіб іттоіаге по- 
Іиегипі. ^иог] сит а^егегиг, чиійат СЬгівііапиБ іп іаѣиіа рІитЬеа 
потіпа еі таПугіит еогит зсгіЬепБ, сіат іп айііи саѵегпае ргіиз- 
Чітга оррііагеіиг, іпсіизій. Розе тиКогит ѵего аппогит сиггісиіа 
сит3 йаіа ессіезііз расе, ТЬеойозіиз 5) Сіігізііапик оЬііпиіззеі ітре- 
гіиш, зиггехЦ Ііаегезіз іттипйа 8аййисаеогит, сріі пе^апі гезиг- 
гесііопет Гиіигат с). Типе с)иі(]ат сіѵіз ЕрЬезіиз, йит саиіаз оѵі- 
Ьиз зесиз топіет ірзит Гасеге Йезііпаі 7) ас Іарійез йіѵоіѵіі ай 
соаріапйа еагит зеріа, і^пагиз ^иае а§егепі;иг іпігогзит, раІеРесіІ 
т^гевзит еіиз; поп іатеп со^поѵіі агсапит Чиой ЬаЬеЬаіиг іп- 
ігіпзесиз. Ботіпиз іатеп іттізіі зеріет ѵігіз зрігііит ѵііае еі 
виггехегипі, риіапіе8^ие диой ппа іапіит посіе йогтіззепі тізе- 
гипі риегшп ипит ех зе грй сіЬоб етегеі. Сит^ие ѵепіетз Бирег 
рогіат сіѵііаііз ѵійіззеі сгиеіз ^Іогіозае зі^паеиіит е) аийІББеіоие 
рег СЬгізіі потеп іигаге рориіит, оЬзіириіі ргоіаіізчие питтіз 
ПііОБ^ а іетроге Оесіі ЪаЬеЪаі, а тегсаіоге сотргеЬепйііиг, йісепіе 
8іЬі ): ^иіа 30) аЬзсопйііоз адіі^иііиз ійеваигоз герегМі. Аі Ше пе- 
^апз йейисііиг ай ерізсорит ас іийісет1Х) сіѵііаіів. Спт^ие аЬ 
Ьіз аг^иегеіиг, сотреііепіе песеззііаіе аЬзсопйііит тувіегіит ге- 
ѵеіаѵіі еі йейихіі еоз ай зреіипсат іп диа ѵігі егапі. Ситдие іп- 
ё’і ейегеіиг ерізсориз, іпѵепіі іаЬиІат рІитЬеат іп сціа отпіа ^иае 
регіиіегапі ІіаЬеЬапіиг вегіріа, Іосиіиз^ие сит еіБ пипііаѵегипі 12) 
Ііаес сигзи гарійо ітрегаіогі ТЬеойозіо. Аі іііе ѵепіепБ айогаѵіі 

^еоз ргопііБ іп іегга, іаіі соііодиіо сит еойет иві випі ргіп- 
сіре: 8пггехіі, діогіове Аи^изіе, ЬаегезіБ диае рориіит СЬгізііапит 

’) == согласиться. 
8) относится къ ихъ молодости. 
*) = «іівегге. 
‘) ай Ботіпиш— а Ротіоо. 
8) раеѵмѣется Ѳеодосій Младшій, 408-450 г. Событіе по вѣкоторымъ па¬ 

даетъ на 429, по другимъ на 449 г- 
ересіархъ Ѳеодоръ, епископъ Эгскій. отвергалъ воскресеніе мертвыхъ. 

') = намѣреваться- 
в) ЕІдпит- 
9) = еі. 

,0) доиолни: сотргоЬепйо 1е япіа ( = опой)... 
") — ргаеіесіпз. 

зе. еріяеорш еі іигіех. 
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а Сеі рготівамщіЪив сопаіиг еѵемеге '), и{2) Йісапі поп Йегі 
гевиггесіюпет тогіиогит. ЕгЙо иі всіав Чиіа отпев, іихіа аровіо- 
Іит Раиіит ) гергаев піапйі егітш апіе ІгіЬипаІ СЬгівІі „Ісігсп 
швеи нов Соттиб вивсііагі еі Ш івіа 1оЧці. Ѵійе егео пе аейи 
сагів еі ехсіийагів а гекпо Ш. Наес аийіепв ТЬеоЙовіго’ ітрегаіог 
#1огтсаѵіі Боттит, диі поп регтізіі регіге рориіит 8иит. Ѵігі 
аиіет, ііегит рговігаіі іп Іеггат, оЪйогтіепшІ, лиіЬив сит ТЬео- 
(Іоаив ішреіаіог верпісга ех аиго ГаЪгісаге ѵеііеі, рег ѵІ8иш пго- 
піЪіІив еяі, пе Ьасегеі. Ѵігі аиіет ия;ие Ъойіе раіііоіів вегісів апі 
сагЬазіпІ!. соорегіі іп ірво Іосо геірііевсипі, (рю(1 равзіо огит 
Чиат 8уго чиойат іпіегргеіапіе іп Ьаііпит Ігапвіиі тив *) пЬ-І 
11ІИ8 рапйіі. * 

3. 

І)е йіогіа Ьеаіогит сопйввогшп. Ргаѳі'аііо. 

Рийеі іпвіріепіі, гергоЬо 5) ігіціегііосіис аЦие іпегіі Ши<1 ап-- 
йтейі фіой поп роіеві айішріеге с). 8еЙ диій Іасіат? Чио(1 оссиіі 
поп раіюг чиае Йе Ьеаіогит лігіиІіЬив ѵеі ірве ваеріив іпврехі 
ѵеі рег геіаііопет Ьопогит ѵігогшп еі сегіае ййеі еѵійепіег иевіа 
со^поѵі; яеё іітео, пе сит 8сгіЬеге соерего, диік зит 8іпе Ііііегіз 
гпеіогісів еі агіе ^гаттаііса, ёісаі тіііі аіщиіз: Аиви гизііео еі 
шюіа ), иі диіё ) потен іиит іпіег есгіріогез іпёі 9) аевіітаз? 
Аиі орп8 Ііос а регііІБ ассірі риіаз, сиі іп^епіит агііз10) поп вир- 
рейііаі пес иііа ІіПегагит всіепйа виЬтітзігаі “)? пиі пиііит 
агеитепіит иіііе 1г) іп Шіегів ЬаЬев, Чпі потіпа Йіясетеге пе¬ 
вав; ваеріив рго тавсиііпів іетіпеа, рго іетіпеів пеиіга еі рго пеи- 
ігів тавсаііпа соттиіа®, сціі ірвав диодие ргаеровіііопев. ошв по- 
Ьіііит й ііаіогит ) оЪвегѵагі вапхіі аисіогііав Іосо йеЬііо піе- 
гшпЧие. поп Іосав. Кат рго аЫаііѵів ассиваііѵа, еі гигвит рго 
ассиваііѵів аЫаііѵа ропів. Риіавпе ѵійеЬііиг, иі Ьов рі@ег раіас - 
ігае іийит ехегсеаі аиі авіпив вецпів іпіег рЬаегівіагит ’*) огйі- 

~ г 
') = отстранить. 
?) — такъ что, потому что. 
) 2 Кор. 5. 10. 

*) срвн. Мі§пе ЬХХІ. р. 1106 сл. 
л) = зоохиАос, геіесіш, гергоЪаіив. 

) — ехбедиі, аЬеоІѵеге. 

3=Иіо‘а с***>-іш“. «ч****- 
і() — геіеггі, геІаіит ігі. 

«) 8С' гЬйог!сае = риторической обрааованіе. 

”) ~ пригодный. 

«{ -р- ЬѴІІІ 12- Чиі Ьо™ ті«« ай сегоша. ) ьрЬаепьіа ееі іе дш врііаега зеи рііа Іийй. Шс. 
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пет сеіегі ѵпіаіи (ііБсиггаі? Аиі сегіе питеіиій роіегіі согѵиз пі- 
ёгесііпет виат аІЬепііит соІцтЬагит ретіів оЬіе^еге аиі оЬбсіігі- 

іав рісія Іігрюгів Іасіеі соіоге тигагі? Кетре иі івіа йегі розвіѣііе 
поп еві, ііа пес іп роіегіз іпіег зсгіріогев а1І08 ЬаЬегі. 8ей іатеп 
гевропсІеЪо іііів еі Йісат: ^иіа х) ориз ѵезітт Гасіо еі рег теат 
гиБіісііаіет ѵевігат ргийепііат ехегсеЬо 2). Кат, иі оріпог, штт 
Ьепейсіит ѵоЬіб Ііаес зсгіріа ргаеЬеЬипі: всііісеі, иі диой нов іп- 
сиііе еі Ьгеѵііег віііо пі^гапіе 8) йевсгіЬітив, ѵоз роіегііів Іисійе 
ас врІепйМе зіапіе ѵегзи *) іп раріпів ргоІіхіогіЬив дііаіаге. І^ііиг 
іп ргіто ІіЬеІІо іпзегиітиБ аііс^иа ёе тігасиіів Ботіпі ас вапсіо- 
гит аро8іо1огит геіідиогитоие тагіугит, С)иае Ьасіепиз Іаіиегипі, 
^іиае Бейз аЬ соггоЬогапсІат йёеііит йёет диоіігііе ёі^паіиг аи^еге, 
^іиіа ѵаіёе тоіевіит егаі, иі ігабегепіиг оЬІіѵіопі. Іп зесипёо, ро- 
зиітиз ёе ѵігіиііЬиз вапсіі Іиііапі тагіугіз. (^иаііиог ѵего ІіЬеІІоя 
ёе ѵігіиііЬиз запсіі Магііпі. Йеріітит ёе диогипёат Іеіісіовогит 5) 
ѵііа. Осіаѵит Ьипс зсгіЬітиз ёе гпігасиіів сопіезБОгит, зресіаііиз 6) 
Іерепіет розсепіез 7), иі диіа поЬіз, иі 8аере іе8іаіі витиз, пес 
агііз іп^епіит зирреёііаі, пес зегтопет іасипёіа іиѵаі, ѵепіат 
іетегііаіі ІіЬепіег іпёиі^еаі, диет 8) поп іасіапііа типёіаІіз 6) егі- 
^іі, иі зсгіЬаі, зеё ёергітіі риёог, иі зііеаі10), атог іітогдие 
СЬгізіі ітреіііі, иі геіегаі. Еі диопіат ргітит НЬеІІит ёе ") Бо- 
тіт тігасиііз іпсЬоаѵі, ѵеііт еі Ьиіс ІіЬеІІо ёе запсіогит ап^еіо- 
гит ѵігіиііЬив аёЫЬеге ргіпсіріит. 

Сар. П. Бе вапсіо Нііагіо ерівсоро Рісіаѵіепві 12). 

Нііагіив Ьеаііззітиз диагіо ехіііі атю аё игЬет ргоргіат 
езі ге^гевзиз ітріеіодие орегІ8 Ьопі сигви тіргаѵіі аё Ботіпит ІЭ). 
Аё сиіиз Ьеаіит зериісгит тиііае дпіёет ѵігіиіев 14) озіепзае паг- 

*) донолн. ІщІіеЬог, ^ща... 
а) т. е. мое вевѣжество дастъ матеріалъ вамъ, образованнымъ. 
а) = темный. 
4) рі.чь писателя опытнаго и образованнаго сравнивается съ бодро стоя¬ 

щимъ человѣкомъ. 
®) = Ьеаіив. Здѣсь разумѣется также агіографическое сочиненіе Григорія: 

ѵііае раігат. 
' ) = ехргее&е (срвн. фр. врёсіаіешепі). 
7) - го^ате. 
8) = относится къ П08. 
в) = мірской, суетный. 

1и) — циеш рийеі зіІепШ. 
= а. 

,а) см. Шегопуш. йе ѵіг. іііиві. ПО. 
1Я) въ 368 г. 
**) = інігасиіа. 
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гапіиг, диаз ІіЬег ѵііае еіиз сопііпеі. 8ей Іашеп *) йио Іергозі іп 
еойсш Іосо типйаіі зипі. Мопз епіт егаі іп ЕаЪаІііапо 2) іеггі- 
іогіо, содпотепіо 3; Неіапиз, Іасит ЬаЪепз тайпит. а«1 диет сегіо 
іетроге тиІШпйо гизіісогит, диазі ІіЪашіпа Іасиі іііі ехЫЪепз, 
Ііпіеатепіа ргоісіеЬаі ас раппоз диі ай изшп ѵезіітепіі ѵігіііз 
ргаеЬепіиг, поппиШ Іапае ѵеііега, ріигіті еііат іогтаз 4) сазеі еі 
сегае ѵеі рапіз йіѵегяаядие зресіез, ипиздшздие іихіа ѵігез зиаз, 
Пиае йіпитегаге рег1оп«ит риіо. ѴепіеЪапі аиіет сит ріаизігіз 
роіит сіЪитдие Йеіегепіез, тасіапіеч апітаііа еі рег ігійиит ери- 
Іапіез. (^иагіа аиіет йіе. сит йізсейеге йеЪегепі, апіісіраЬаі 5) еоз 
іетрезіаз сит іопітю 6) еі согизсаііопе ѵаіійа еі іп іапіит іт- 
Ьег іп^епз сит Іарійит ѵіоіепііа йезсспйеЬаі, иі ѵіх зе дшздиат 
еогит риіагеі еѵайеге. 8іе ЯеЬаі рег зіи^иіоя аппоз еі іпѵоІѵеЬа- 
ѣиг іпзіріепз рориіиз іп еггоге. Розі тиііа ѵего іетрога диійат 
засегйоя ех игЬе ірза ерізсораіи аззитріо 7) ассеяяіі ай Іосит ргае- 
йісаѵіЦие іигЪіз, иі аЬзііпегепі аЬ Ьіз, пе саеіезіі іга сопзитегеп- 
Іиг, зей педиадиат еіиз ргаейісаііо а сгийа 8) гизіісііаіе гесірІеЬа- 
Уіг. 8ей іпзрігапіе йіѵіпііаіе засегйоз Юеі Ьазііісат іп Ьопогет 
Ьеаіі Нііагіі Рісіаѵіетіз етіпиз аЬ ога зіа^пі аейійсаѵіі, іп диа 
геіідшая еіиз Іосаѵіі, йісепз рориіо: Коіііе, Шіоіі, поіііе рессаге 
апіе Юотіпит; пиііа езі епіт геіій'іо іп зіа§по. Коіііе тасиіаге 
апітаз ѵевігаз іп Ьіз гіііЪиз ѵапіз, зей роііііз еойпозсііе Бейт еі 
атісіз еіиз ѵепегаііопет ітрепйііе; айогаіе аиіет запсіит Нііа- 
гіит Юеі апіізіііет сиіиз Ыс геіідиіае зипі сопйііае, ірзе епіт ро- 
іезі рго ѵоЬіз арий Юеі тізегісогйіат іпіегсеззог аззізіеге. Типе 
Ьотіпез сстрипсіі9) согйе сопѵегзі зипі еі геііпдиепіез Іасит 
отпіа диае іЬійет ргоіееге егапі зоіііі а»1 запсіат Ьазііісат рго- 
ІегеЪапі І0) еі зіе аЬ еггоге дио тіпсіі іиегапі геіахаіі зипі. 8ей еі 
іетрезіаз йеіпсерз а Іосо Шо ргоЬіЬііа езі, пес иііга іп Ьас зоі- 
Іетпііаіе диае Юеі егаі посиіі, розідиат Ьеаіі еопіеззогіз іЬійет 
зипі геіідиіае соііосаіае. 

Ч 

) объясняется ивъ пропущенной мысли: хотя въ этомъ жизнеописаніи и 
ваключаются чудеса Иларія, но однако (рей іашеп) есть и еще чудо, ибо и т. д. 

) баоаіиз нли Мішаіе, гор. въ Галлін, н. Мепйе. 
я) = пошіпе. 
*) = кругъ. 
А) заставать. 
') = іопііги. 
^ = принявъ еынекоискій санъ. 
8) = гайіз. 

= тронутые чувствомъ раскаянія, сокрушаясь. 
) = айіегге. 

Юе тігасиіів Вапсіі Магііпі ерізсорі ІІЪ. 1, сар. 5. 

(^иаіііег Ьеаіо АтЬгозіо ійет ігапзііиз *) езі 
озіепзик. 

Ео патдие іетроге Ьеаіиз АтЬгозіиз, сиіиз Ьойіе йогез еіо- 
диіі2) рег іоіат ессІезіат гейоіепі, Мейіоіапепзі сіѵііаіі ргаеегаі 
ерізсориз. Сиі сеІеЪгапйі іезіа йотіпісае йіеі ізіа егаі сопзиеіийо, 
иі ѵепіепз Іесіог сит ІіЬго зио поп апіеа Іе^еге ргаезитегеі 8), 
диат 8апсіиз пиіи іиззіззеі. Еасіит езі аиіет, иі іііа Йіе йоті- 
піса, ргорЬеііса Іесііоие гесііаіа, іат Іесіоге апіе аііаге зіапіе 
диі Іесііопет Ьеаіі Раиіі ргоіеггеі, Ьеаііззітиз апіізіез АтЪгозшз 
зирег запсіит аііаге оЬйогтІгеі. ^иой ѵійепіез тиііі, сит пиііиз 
еит решіиз ехсііаге ргаезитегеі, ігапзасііз іеге йиагит аиі ігіит 
Ьогагит зраіііз, ехсііаѵегипі еит йісепіез: Іат Ьога ргаеіегіі: 
іиЬеаі (Іотіпиз Іесіогі Іесііопет к^еге: ехзресіаі епіт рориіиз ѵаійе 
іат Іаззиз. Еезропйепя аиіет Ьеаіиз АтЬгозіиз: Коіііе, іпдиіі, іиг- 
Ьагі. Миііит епіт тіЬі ѵаіеі4) зіе йогтіззе, сиі іаіе тігасиіит 
Юотіпик озіепйеге (Испанія езі. Кат поѵегіііз Ігаігет теитМаг- 
ііпит засегйоіет е^геззит Іиізке йе согроге, те аиіет еіиз іітегі 
оЬзедиіит ргаеЬиіззе, регасіодие ех тоге зегѵіііо 5), сарііеііит 6) 
іапіипі, ѵоЬіз ехсііапііЬиз, поп ехріеѵі. Типе іііі зіиреіаеіі рагііег- 
дие айтігапіез йіет еі іетриз поіапі, зоііісііе гедиігепіез 7); диі 
ірзат йіет іеіприздие ігапзііиз запсііЙ) герегегипі, дио Ьеаіиз соп- 
Іеззог 9) йіхегаі зе еіиз ехзедиііз йезегѵіззе. О Ьеаіит ѵігит, іп 
сиіиз ігапзііи запсіогит сапіі питегиз апй'еіогитдие ехзиііаі сЬо- 
гиз отпіитдие саеіезііит ѵігіиіит оссиггіі ехегсііиз; йіаЬоІиз ргае- 
зитрііопе 10) сопіітйііиг, ессіезіа ѵігіиіе гоЬогаіиг, засегйоіез геѵе- 
Іаііопе йіогійсапіиг; диет МісЬаёІ аззитрзіі сит ап^еНз, Магіа 
зизсеріі сит ѵіг^іпит сЬогіз, рагайізиз геііпеі Іаеіит сит запсііз! 
8ей диій поз іи Іаийет еіиз іепіатиз, диой поп зиійсітпз айіт- 
ріеге? Ірзе езі епіт Іаиз ііііиз, сиіиз Іаиз аЬ еіиз оге іштдиат 
гесеззіі. Кат поз иііпат ѵеі зітріісет роззітиз Ьізіогіаш ехріі- 
саге. 

*) рѣчь пдетьо кончинѣ Мартина, еп. Турскаго. 
2) — еіооиеиііа. 
а) = вздумать. 
*) = іиѵаі те. 
Ч про богослуженіе. 
*) Іесііо Ьгеѵгог іп йіѵіпо оШсіо. Юие. 

— сирашиваіь, наводить справки. 
*і = Магііиі. 
”) = АшЬгоріш?. 

,0) иредвндѣніе. 
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Сар. IX. Юо Ьеніо Ваийіпо ') ѳрізеоро. 

Оиат ргаезепз іпѵосаііо пощіпіз еіиз г) таге ргосеіюзит сот- 
резсиегіі, поп отіШт. Сит Ъеаіиз Вапйіпив ерізсориз Тигопісае 
сіѵііаііз іп ѵіііат паѵіріо зиЪѵеЪепіе ігапзігеі, яиЪііо айѵепіепіе 
сит ѵіоіепііа >еп1 і пітЬо іеіеггіто. таге ріасійит соттоѵеіиг 
ітриізи Йатті? паѵіздие ипйагит тоіе ІигЪаіиг. Тоііііиг сариі 
ргітит 3) іп Писіиз, яесипйит Йекііпаіиг іпіог ипйагит Ьіаіиз. Ні 
іп зсепа 41 топііз агріокі йерспйепі Ьі арегііз ипйіз іп іта йеііія- 
сипі 8ей пес апіеппа ) гезійеі, (раіе Ъеаіае сгисіз зі&пагиіит 
рга< Іегеііаі. Типе гезоіиііз Итоге тетЬгіз еі отпіЪиз зіпе зре 
ѵііае іат тогі рагаііз, ргокіегпііиг зепіог “) іп огаііопе сит Іас- 
гітіз еі еетіпаа іеИЙепз раітаа ай аяіга Ьеаіі Магііпі аихіііит 
ргесаЬаіиг еі иі зіЬі йіріпагеіиг айеззе ѵеіосііег ргосіатаі. Спив 
аиіет ех регййіз 8) йіхіі; МяНітіз іііе (ріет іпѵосаз, іат іе йеге- 
І^иіі пес ІіЬі іп ііас песеззііаі* зиесиігіі. Ѵеге слейо Капе ѵосет 
аЬ іпзійіаіоге ііііззе ргоіаіат, иі Ьеаіит засегйоіет аЬ огаііопе 
ІигЬагеі 8ей Ше Ьос іаепіит ййеі Іогіса гереііепз ікарія ас тація 
запсіі ѵігі ргаеййіит ЯадііаЬаі зітиіцие соЬпгіаЬаіиг, иі отпез 
огагепі. Ситцие 1іае< а^егепіиг, зиЬііо зирегѵепіі ойог зиаѵібзітиз 
Чііазі Ъаізатпт іп паѵі еі Іаішріат еі сит іЬигіЬиіо аііфдіз сіг- 
сиігеі, ойог ІЬутіатаііз 'ПгарпіѵН в). (рк, пйоге айѵепіепіе, сеззіі 
ѵіоіепііа загѵа ѵепіогит Йшжще ачиагит аяіапіііігп тоІіЪиз. гей- 
йііиг таге ігаіциіііит. Мігапіиг отпез тогіі іат йейііі Йисіиит 
расет еі ргоііпиз Йаіа чегепііаіе геййппіиг т Ііііоге І0), чиой пиі- 
іиз ашЪіраі Ьеаіі ѵігі айѵепіи Ьапс іетрезіаіет іішзе зейаіат. 
Типе отпез іп ооттипе [Іог.іто кгаііаз геіегипі ^иой еоз рег 
іпѵосаііопет апіМіііз еиі Йщпаіиз зіі йе Ьос регіеиіо ІіЬегаге 

') современникъ Лотаря 1-го. 
я) 3. МагЬіпі. 
я) передняя часть корабля; сариі весипйиш—задняя. 
‘) = Іаеіев ехіегіог. 
’) здѣсь въ см. мачты, на верхушкѣ которой находилось нгображеві^греста. 

®) = 6 Тіргзр-ітеро;, ерІЗСОриз. 
7) ервн. Ѵіг§. Аеп- 1. 93: ііпріісев Іепйепя ай війега раітаэ. 
8) = невѣрующій. 
ві = распространяться (иро заиахъ). 

■"') г= іп ііііид, Ііиогі. 
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